
 
 

 
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE nr 88/2020 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 31 lipca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 
31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w 
sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 

Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach 
dydaktycznych 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz uchwały nr 55/2016-
2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. W zarządzeniu nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 

r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 
oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) w § 1: 

 

a) zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) ćwiczeń, zajęć lekcyjnych, seminariów audytoryjnych”; 

 
b) zmienia się pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) konwersatoriów, ćwiczeń terenowych, ćwiczeń audytoryjnych”; 

 

c) zmienia się pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„7) ćwiczeń klinicznych i sekcyjnych na kierunku lekarskim, ćwiczeń 

praktycznych/CSM, zajęć praktycznych/CSM”; 

 

d) po pkt 13 dodaje się pkt 14, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„14) zajęć praktycznych na oddziałach intensywnej terapii, 

neonatologicznych, pediatrycznych, bloku operacyjnym, onkologii, sali 

porodowej, podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistycznej 

ambulatoryjnej”; 

 

2) w § 2: 

 

a) zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 



„3. Liczebność grup studenckich w ramach przedmiotów do wyboru (kursy 

stałe i zmienne) nie może być mniejsza od grup konwersatoryjnych. Wykaz 

przedmiotów do wyboru wraz z aktualnym planem studiów kierownik 

właściwej jednostki organizacyjnej składa w Biurze Dydaktyki i Spraw 

Studenckich.”; 

 

3) zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Pozostałe postanowienia zarządzeniu nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w 
Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach 
dydaktycznych pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia 
nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form 
zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup 
studenckich na zajęciach dydaktycznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
zarządzeniem nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 października 
2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych 
prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na 
zajęciach dydaktycznych oraz zarządzeniem nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego 
zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w 
sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz 
liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 
 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
1 października 2020 r. 
 
 
 

REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

 

         
        prof. dr hab. Marek Masnyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2020  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. 

 
 

Lp Forma organizacyjna zajęć 
Liczebność grupy 

studenckiej (osoby) 

1.  Wykłady do 120* 

2.  Ćwiczenia, zajęcia lekcyjne, seminaria audytoryjne 30-35 

3. Konwersatoria, ćwiczenia terenowe 20-25** 

4. 
Ćwiczenia laboratoryjne i w pracowniach 

artystycznych, warsztaty, ćwiczenia audytoryjne 
12-15 

5. Ćwiczenia metodyczne, proseminaria 12-15 

6. Seminaria (licencjackie, magisterskie 10-12 

7. 
Ćwiczenia kliniczne i sekcyjne na kierunku lekarskim, 

ćwiczenia praktyczne/CSM, zajęcia praktyczne/CSM 
6 - 8  

8. 
Ćwiczenia z anatomii i ćwiczenia laboratoryjne na 

kierunku lekarskim 
8-12 

9. 
Lektoraty języków obcych + zajęcia programowe w 

językach obcych 
15-20 

10. Zajęcia wychowania fizycznego 20-25 

11. Zajęcia rehabilitacyjne 15 

12. Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego 30-35 

13. 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i 
ergonomii 

60-70 

14. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej do 120* 

15. 

Zajęcia praktyczne na oddziałach intensywnej terapii, 
neonatologicznych, pediatrycznych, bloku 

operacyjnym, onkologii, Sali porodowej, podstawowej 

opiece zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej 

3-4 

 
(*)należy łączyć wykłady z tego samego przedmiotu dla studentów różnych specjalności tego samego 
kierunku  
(**) podział na dwie grupy może nastąpić, jeżeli liczba studentów na roku przekroczy 30 osób. 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2020  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE nr 31/2017 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 5 lipca 2017 r. 

tj. z dnia 31 lipca 2020 r. 
 

w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 

Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach 
dydaktycznych 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz uchwały nr 55/2016-
2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
Zajęcia dydaktyczne obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim prowadzone są w 
formie: 
1) wykładów, 
2) ćwiczeń, zajęć lekcyjnych, seminariów audytoryjnych,1 
3) konwersatoriów, ćwiczeń terenowych, ćwiczeń audytoryjnych,2 
4) ćwiczeń laboratoryjnych i w pracowniach artystycznych oraz warsztatów, 
5) seminariów i proseminariów, 
6) ćwiczeń metodycznych, 
7) ćwiczeń klinicznych i sekcyjnych na kierunku lekarskim, ćwiczeń 

praktycznych/CSM, zajęć praktycznych/CSM,3 
8) ćwiczeń z anatomii, 
9) lektoratów i zajęć programowych w językach obcych, 
10) zajęć z wychowania fizycznego i zajęć rehabilitacyjnych, 
11) zajęć z przysposobienia bibliotecznego, 
12) szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, 
13) szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej, 

                                                 
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 
Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 
2 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 
Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 
Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 



14) zajęć praktycznych na oddziałach intensywnej terapii, neonatologicznych, 
pediatrycznych, bloku operacyjnym, onkologii, sali porodowej, podstawowej 
opiece zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej.4 

 
§ 2 

1. Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych ustalona jest w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. kształcenia i studentów może na 
wniosek dziekana wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach 
mniejszych niż określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

3. Liczebność grup studenckich w ramach przedmiotów do wyboru (kursy stałe i 
zmienne) nie może być mniejsza od grup konwersatoryjnych. Wykaz 
przedmiotów do wyboru wraz z aktualnym planem studiów kierownik właściwej 
jednostki organizacyjnej składa w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich.5 

4. Warunkiem uruchomienia specjalności (za wyjątkiem procesu rekrutacyjnego) 

jest utworzenie co najmniej 20 osobowej grupy studentów. Podział na dwie 
specjalności może nastąpić przy liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż 
podstawowa liczba grupy studentów. Podstawą podziału jest faktyczna liczba 
studentów w dniu utworzenia grupy. 

5. Jeżeli liczba studentów ulega zmianie w czasie trwania roku akademickiego 
kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących studia zobowiązani są do 
korekty liczby grup do dwóch tygodni od zaistnienia zmiany. 

6. Jeżeli, z uwagi na małą liczbę studentów przygotowujących pracę dyplomową 
pod kierunkiem jednego promotora niemożliwe jest utworzenie grupy 
seminaryjnej, prowadzenie tej grupy może być powierzone więcej niż jednemu 
nauczycielowi akademickiemu. W takiej sytuacji liczbę godzin zaliczaną do 
pensum promotora ustala się dzieląc liczbę godzin wynikających z planu studiów 
przez minimalną liczebność grupy seminaryjnej (zgodnie z załącznikiem do 
zarządzenia). Uzyskaną wartość należy pomnożyć przez liczbę uczestników 
seminarium dyplomowego. Promotor jest odpowiedzialny za realizację przez 
dyplomanta/magistranta wszystkich efektów kształcenia (punktów ECTS) 
wymaganych w programie seminarium. 

§ 3 
Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 21/2009 z dnia 2 
czerwca 2009 r. w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich oraz o formach 
zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

         
        prof. dr hab. Marek Masnyk 

                                                 
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 
Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie 
Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 



Załącznik do zarządzenia nr 31/2017  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r.6 

 
 

Lp Forma organizacyjna zajęć 
Liczebność grupy 

studenckiej (osoby) 

1.  Wykłady do 120* 

2.  Ćwiczenia, zajęcia lekcyjne, seminaria audytoryjne 30-35 

3. Konwersatoria, ćwiczenia terenowe 20-25** 

4. 
Ćwiczenia laboratoryjne i w pracowniach 

artystycznych, warsztaty, ćwiczenia audytoryjne 
12-15 

5. Ćwiczenia metodyczne, proseminaria 12-15 

6. Seminaria (licencjackie, magisterskie 10-12 

7. 
Ćwiczenia kliniczne i sekcyjne na kierunku lekarskim, 

ćwiczenia praktyczne/CSM, zajęcia praktyczne/CSM 
6 - 8  

8. 
Ćwiczenia z anatomii i ćwiczenia laboratoryjne na 

kierunku lekarskim 
8-12 

9. 
Lektoraty języków obcych + zajęcia programowe w 

językach obcych 
15-20 

10. Zajęcia wychowania fizycznego 20-25 

11. Zajęcia rehabilitacyjne 15 

12. Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego 30-35 

13. 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i 

ergonomii 
60-70 

14. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej do 120* 

15. 

Zajęcia praktyczne na oddziałach intensywnej terapii, 
neonatologicznych, pediatrycznych, bloku 

operacyjnym, onkologii, Sali porodowej, podstawowej 

opiece zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej 

3-4 

 
(*)należy łączyć wykłady z tego samego przedmiotu dla studentów różnych specjalności tego samego 
kierunku  
(**) podział na dwie grupy może nastąpić, jeżeli liczba studentów na roku przekroczy 30 osób. 

                                                 
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 3) Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 

lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 
oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 


