
Zarządzenie Nr 23/2016 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  

            z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie: określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych  

Na podstawie: 

- art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 
- § 45 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 
- Uchwały Nr 8/II/06  z dnia 23 marca 2006 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa 
Medycznego w sprawie określenia liczebności grup studenckich na kierunkach pielęgniarstwo i 
położnictwo, 
 zarządza się, co następuje: 

§1 

 

1. Liczebność  grup  studenckich   na  zajęciach  dydaktycznych   ustala się  w  sposób 

następujący: 

 

1) Wykłady należy prowadzić dla wszystkich studentów danego roku z kierunku studiów. 

W miarę możliwości wykłady z tego samego przedmiotu należy prowadzić  dla 

wszystkich studentów z różnych kierunków studiów na wydziale lub między 

wydziałami, jeżeli pozwalają na to warunki wynikające z realizacji efektów 

kształcenia, liczby godzin i punktów ECTS. 

2) Ćwiczenia audytoryjne należy prowadzić w grupach studenckich liczących nie mniej 

niż 25 osób. 

3)  Lektoraty języków obcych, zajęcia terenowe  należy prowadzić w grupach studenckich 

liczących nie mniej niż 20 osób, podobnie zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia z 

pływania na basenie w grupach 15 osobowych. 

4) Zajęcia komputerowe z uwzględnieniem liczby stanowisk należy prowadzić w grupach 

studenckich liczących nie mniej niż 20 osób.   

5) Ćwiczenia laboratoryjne, projektowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia praktyczne, należy 

prowadzić w grupach studenckich liczących nie mniej niż 15 osób. Ćwiczenia 

metodyczne prowadzone w szkołach należy prowadzić w grupach liczących nie mniej 

niż 15 osób. 

6) Seminarium dyplomowe w grupach nie mniejszych niż 20 studentów.  

7) Ćwiczenia realizowane w pracowniach umiejętności pielęgniarskich – w grupach nie 

przekraczających 8 studentów. 

8) Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo w grupach nie 

przekraczających 8 studentów. 

9) Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w oddziałach intensywnej terapii, 

neonatologicznych, pediatrycznych, bloku operacyjnym, sali porodowej, podstawowej 

opiece zdrowotnej i specjalistycznej  ambulatoryjnej (poradnie, przychodnie, 

pracownie diagnostyczne) – w grupach nie przekraczających 4 studentów. 

 

§2 

 

Przygotowanie dokumentu „Planowanie zajęć dydaktycznych w roku akademickim” i 

„Planowanie przydziałów godzin dydaktycznych na rok akademicki” powinno być poprzedzone 



uzyskaniem akceptacji podziałów na grupy przez Prorektora, na kolejny rok akademicki lub 

semestr w terminie do 15 lipca poprzedzającym rok akademicki lub przed rozpoczęciem 

semestru letniego, według załączników nr 1 i 2.  

 

§3 

 

Na uzasadniony wniosek dziekana  Wydziału za zgodą Prorektora, możliwe będzie indywidualne 

ustalenie innej liczebności grup studenckich. 

§4 
 
Traci moc Zarządzenie Nr 42/2013 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 27 września 2013 r. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podpisania. 


