
Zarządzenie nr 1/2017 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lutego 2017 r.  

 

w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 

 

Na podstawie § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji 

procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim z późniejszymi zmianami oraz § 3 

Uchwały Rady Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów programów kształcenia 

zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

UWr w związku z § 21 ust. 3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała 

nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Liczebność grup studenckich  na przedmiotach obowiązkowych wynosi na:   

a) wykładach       maksymalnie 450 osób  

b) ćwiczeniach (konwersatoriach)    15 – 30 osób, 

w wypadku zajęć prowadzonych w języku obcym 10 – 30 osób, 

c) zajęciach laboratoryjnych    10 – 15 osób, 

d) seminariach         6 – 12 osób. 

 

§ 2 

 Liczebność grup studenckich  na przedmiotach do wyboru wynosi na: 

a) wykładach  oferowanych w ramach bloków  maksymalnie 450 osób 

(z uwzględnieniem odpowiedniego minimum wynikającego z proporcjonalnego 

podziału studentów pomiędzy liczbę oferowanych wykładów w ramach danego 

bloku), lecz nie mniej niż 30 osób; 

b) pozostałych wykładach     50 – 100 osób, 

c) ćwiczeniach (konwersatoriach)    15 – 30 osób, 

w wypadku zajęć prowadzonych w języku obcym 10 – 30 osób, 

 

§ 3 

 W wyjątkowych przypadkach dziekan, kierując się wymogami jakościowego 

kształcenia, warunkami lokalowymi i skutkami finansowymi dla Wydziału, może odstąpić 

od limitów przewidzianych w powyższych paragrafach.   

 

§ 4 

W przypadku, gdy liczba studentów ulega zmianie w czasie trwania roku 

akademickiego, dziekan dokonuje korekty liczby grup na zajęciach dydaktycznych. 

 

§ 5 

 Traci moc zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

§ 6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku 

akademickiego 2017/2018.  

 

 

Prodziekan ds. studenckich i ogólnych 

        dr Jacek Przygodzki 

          (pełnomocnictwo) 

 


