
Warszawa, dn. 29 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 7/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

z dnia 29 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie nadanego przez założyciela dr hab. Marcina J. Geryka, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się formy zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach 

I i II stopnia tj. wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia 

warsztatowe, ćwiczenia specjalistyczne, ćwiczenia 

specjalistyczne z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia kliniczne, konserwatoria, 

wizyty studyjne, seminaria, lektoraty.  

§ 2 

1. Określa się liczebności grup studenckich na zajęciach, o 

których mowa w § 1: 

a) wykłady dla danego roku i kierunku – do 300 osób; 

b) wykłady dla danej ścieżki kształcenia – wszyscy studenci 

danej ścieżki kształcenia; 

c) ćwiczenia audytoryjne – do 40 osób; 

d) ćwiczenia warsztatowe – do 20 osób; 

e) ćwiczenia specjalistyczne – do 20 osób;  

f) ćwiczenia specjalistyczne z wykorzystaniem technologii 

informatycznych – do 22 osób; 

g) ćwiczenia laboratoryjne – do 20 osób; 
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h) ćwiczenia kliniczne – do 9 osób;  

i) konserwatoria – do 16 osób; 

j) wizyty studyjne – do 12 osób; 

k) seminaria dyplomowe na studiach I stopnia – licencjackich 

– do 15 osób; 

l) seminaria dyplomowe na studia I stopnia – inżynierskich – 

do 10 osób; 

m) seminaria dyplomowe na studiach II stopnia – do 12 osób;  

n) lektoraty – do 38 osób.  

2. W sytuacji, gdy podział na grupy według liczebności określonych 

w pkt. 1 nie jest możliwy, Rektor może wyrazić zgodę na 

zastosowanie innej liczebności grup na dany semestr kształcenia 

lub rok akademicki.  

3. Nauczyciel akademicki lub inna osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie zajęć dydaktycznych może prowadzić maksymalnie dwie 

grupy seminaryjne w danym roku akademickim, a łączna liczba 

seminarzystów nie może przekroczyć liczby 35 osób.  

4. Liczba wskazana w pkt. 3 nie dotyczy studentów, którzy 

powtarzają moduł seminarium dyplomowe. W takiej sytuacji pula 

seminarzystów zwiększa się automatycznie, bez konieczności 

wyrażania na nią zgody przez Rektora.  

5. Podział na grupy seminaryjne akceptuje Prorektor ds. nauki.  

§ 3 

1. Podziału na grupy [bez grup seminaryjnych] dokonuje Prorektor 

ds. kształcenia i dydaktyki, mając na uwadze stworzenie 

odpowiednich warunków pozwalających studentom nabycie 

zakładanych efektów uczenia się.  

2. Liczebność grup, szczególnie w pierwszym i drugim semestrze, 

powinna być wyjątkowo monitorowana i w razie potrzeby 

korygowana na bieżąco przez Prorektora ds. kształcenia i 

dydaktyki.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 

roku akademickiego 2022/2023.  



Warszawa, dn. 29 kwietnia 2022 r. 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

                                            dr n. chem. Sebastian 

Grzyb 

 

 


