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ZARZĄDZENIE NR 3/2021 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad uruchamiania zajęć dydaktycznych, ustalania minimalnych 

liczebności grup studenckich w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Na podstawie § 1 pkt 9 załącznika nr 1 do Regulaminu pracy na Uniwersytecie 

Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 319 z późn. zm.) Kierownik Jednostki Dydaktycznej 

po zasięgnięciu opinii Rady dydaktycznej, zarządza co następuje:  

§ 1 

1. Minimalne liczebności grup studenckich w celu realizacji regularnych zajęć 
dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych wynoszą: 

Rodzaj zajęć Liczebność studentów w 
grupie 

wykład kursowy  cały rocznik 

zajęcia do wyboru/fakultatywne minimum 25 studentów  

konwersatoria (zajęcia specjalnościowe) minimum 20 studentów  

ćwiczenia/laboratoria minimum 25 studentów  

zajęcia prowadzone na stacjonarnych 
studiach doktoranckich w ramach szkoły 
doktorskiej 

decyzja dyrektora szkoły 
doktorskiej  

zajęcia prowadzone na studiach 
doktoranckich WZ UW 

decyzja kierownika studiów 
doktoranckich  

seminarium dyplomowe  8-12 studentów  

seminarium doktorskie na studiach 

doktoranckich WZ UW 

decyzja kierownika studiów 
doktoranckich 

Zajęcia na kierunku IBP oraz MFS  decyzja właściwego KJD 

seminarium doktorskie w ramach szkoły 
doktorskiej  

decyzja dyrektora szkoły 
doktorskiej 

zajęcia na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych prowadzonych przez 
inne jednostki UW, które zgłosiły na nie 
zapotrzebowanie, jeśli pracownik nie 
pobiera za nie odrębnego wynagrodzenia 
i jeśli dziekan wyraził na to zgodę 

decyzja właściwego KJD 

zajęcia ogólnouniwersyteckie na studiach 
stacjonarnych  

minimum 20 doktorantów, przy 
założeniu w zajęciach 
uczestniczą studenci z innych 



2 

wydziałów (jednostek 
organizacyjnych) 

zajęcia ogólnouniwersyteckie na studiach 
niestacjonarnych na WZ UW 

minimum 60 studentów  

opieka naukowa sprawowana nad 
studentem indywidualnych studiów między-
dziedzinowych, o których mowa w § 25 
Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim, lub opieka naukowa nad 
studentem realizującym indywidualny 
program studiów we współpracy z 
opiekunem naukowym w ramach 
indywidualnej organizacji studiów, o której 
mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 Regulaminu 
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

maksymalnie 6 studentów 

2. W przypadku wystąpienia innej liczby studentów niż liczba wymieniona w w 
ust. 1 Kierownik Studiów występuje z wnioskiem o zgodę KJD na realizację zajęć i 
uwzględnienie ich w rozliczeniu pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich jako 
godzin regularnych. Wnioski w tej sprawie powinny wpłynąć w terminie miesiąca od 
rozpoczęcia semestru. 

3. Seminaria dyplomowe dla grup seminaryjnych liczących od 8 do 12 
uczestników rozlicza się w wymiarze 60 godzin na jedną grupę seminaryjną w danym 
roku akademickim: 
1) nauczyciel akademicki w roku akademickim może prowadzić maksymalnie trzy 

grupy seminaryjne i prowadzić prace dyplomowane maksymalnie 36 studentów; 
2) rozliczenie grup seminaryjnych 5, 6, lub 7 osób następuje na zasadzie 

proporcjonalności godzinowej (która wynika z iloczynu liczby studentów 
i nominalnej liczby godzin dzielonej przez minimalną liczebność grupy) za zgodą 
KJD; 

3) za zgodą KJD jest możliwe łączenie w grupę seminaryjną studentów z różnych 
kierunków tego samego stopnia studiów; 

4) student wznowiony w celu ponownej realizacji seminarium dyplomowego lub 
powtarzający seminarium dyplomowe pozostaje pod opieką dotychczasowego 
promotora. KJD w wyjątkowych przypadkach może wyznaczyć innego promotora  
pracy dyplomowej; 

5) student wznowiony na dwa semestry seminarium w celu ponownej realizacji 
seminarium dyplomowego lub powtarzający seminarium dyplomowe zwiększa 
liczebność grupy seminaryjnej za zgodą KJD. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku 
akademickiego 2021/2022. 
 

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej: 
                                                              Dr hab. Monika Skorek 


