
 

Zarządzenie Nr 86/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 2 września 2013 r. 

 

 

w sprawie: określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa 

 

 

Działając na podstawie z art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt. 20 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w AWF Warszawa, zwanej dalej Uczelnią, realizowane są w formie 

wykładów, ćwiczeń i w innych formach, zgodnie z planami studiów i programami 

kształcenia na danym kierunku studiów. 

2. Wykłady realizowane są dla całego rocznika danego kierunku studiów lub specjalności. 

W przypadku roczników liczniejszych niż pojemność sal wykładowych, rocznik można 

podzielić na dwie lub więcej grup wykładowych. 

3. Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów realizowane są w grupach 

studenckich o liczebności nie mniejszej, niż określone w § 3 niniejszego zarządzenia. 

4. Dziekani wydziałów mogą ustalić inne liczebności poszczególnych grup studenckich na 

zajęciach dydaktycznych, nie mniejsze jednak, niż określone w niniejszym zarządzeniu i z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Maksymalną liczbę studentów w grupach na zajęciach dydaktycznych ustalają dziekani 

wydziałów, z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo studentów w Uczelni, dalszych 

zapisów niniejszego zarządzenia oraz z zastrzeżeniem przepisów odrębnych powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. O liczebności grup studenckich, o których mowa niniejszym paragrafie, dziekan 

powiadamia prorektora właściwego ds. studenckich w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia 

danego semestru, podając wykaz i liczebność wszystkich grup. 

 

§ 2 

 

Decyzje o podziale na grupy wykładowe, ćwiczeniowe i inne, z zastrzeżeniem zapisów 

niniejszego zarządzenia, oraz zlecenia prowadzenia tych zajęć, dokonuje dziekan wydziału. 

 

§ 3 

 

Liczebność grupy studenckiej na zajęciach dydaktycznych w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie i przypadająca na jednego prowadzącego zajęcia dydaktyczne 

wynosi: 

 

1) Przedmioty teoretyczne 

Rodzaj zajęć Liczba studentów w grupie 

Ćwiczenia                       minimum 20 osób 

Seminarium dyplomowe magisterskie od 10 do 20 uczestników 

Opieka promotorska            do 15 prac w roku akademickim 

Lektorat języka obcego minimum 20 osób 



Wykłady 

 

w zależności od pojemności sali 

wykładowej 

Wykłady monograficzne minimum 30 osób 

Przedmioty do wyboru – wykłady minimum 20 osób 

Przedmioty do wyboru – ćwiczenia, 

laboratoria, warsztaty 

minimum 20 osób 

 

 

2) Przedmioty praktyczne 

Rodzaj zajęć Liczba studentów w grupie 

Pływanie maksymalnie 15 osób 

Pozostałe przedmioty praktyczne minimum 20 osób 

Zajęcia ruchowe do wyboru
1
 minimum 20 osób 

Ćwiczenia terenowe minimum 20 osób 

Ćwiczenia kliniczne minimum 8 osób 

 

3) Obozy letnie i zimowe 

Rodzaj zajęć Liczba studentów w grupie 

Narciarstwo/snowboard minimum 15 osób 

Pływanie na wodach otwartych minimum 15 osób 

Żeglarstwo (zajęcia na łodziach jachtowych) minimum 5 osób 

Windsurfing minimum 15 osób 

Kajakarstwo minimum 15 osób 

Dwubój turystyczny
2
 minimum 15 osób 

Pozostałe zajęcia na obozie minimum 30 osób 

Obóz wędrowny, pieszy minimum 25 osób 

Obóz wędrowny rowerowy, kajakowy, 

żeglarski  

minimum 15 osób 

Obóz wędrowny konny minimum 8 osób 

Specjalizacje: 

zajęcia teoretyczne
3 

zajęcia praktyczne 

 

minimum 20 osób 

minimum 20 osób 

Specjalizacje sportowe: 

cz. ogólna
4 

cz. specjalistyczna 

 

minimum 20 osób 

minimum 12 osób 

 

__________________ 
1  o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 
2 podana liczebność grupy dotyczy 2 prowadzących; 
3 jeżeli prowadzone są dwie lub więcej grup specjalizacji przedmioty teoretyczne realizowane są wspólnie.  
4  jeżeli prowadzone są dwie lub więcej grup specjalizacji sportowych, przedmioty teoretyczne tzw. części ogólnej,   

  realizowane są wspólnie. 

 

§ 4 

 

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu nie dotyczą liczebności grup na zajęciach 

dydaktycznych realizowanych w ramach studiów podyplomowych, kursów i innych form 

kształcenia, prowadzonych na zasadach odpłatności i pełnego samofinansowania, z 

wyłączeniem drugiej i każdej następnej specjalizacji odbywanej przez studenta odpłatnie, 

zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr 78/2012/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie 

zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i 

warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie. 

 

 

 



§ 5 

 

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą z zarządzenie 

Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup 

studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa wraz z 

zarządzeniem zmieniającym Nr 55/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r.  

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a określone w nim zasady -

wraz z początkiem roku akademickiego 2013/2014. 

 

 

 

 

         Rektor 

 

 

                          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


