UCHWAŁA NR 96/XIX/19
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Głogowie

Na podstawie art. 66 ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Rok akademicki trwa od 1 października do dnia 30 września i dzieli się na 2 semestry.
2. Rok akademicki obejmuje w szczególności:
1) okres zajęć dydaktycznych trwający 30 tygodni, podzielony na dwa okresy organizacyjne: semestr zimowy i semestr letni,
2) sesje egzaminacyjne i poprawkowe,
3) praktyki zawodowe,
4) przerwy semestralne oraz przerwy świąteczne,
5) inne zajęcia.
§ 2.
Szczegółowy rozkład zajęć z podaniem nazwisk nauczycieli akademickich prowadzących
dany przedmiot powinien być podany do wiadomości studentów nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem semestru.
§ 3.
Nauczyciel prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach w semestrze zobowiązany jest
podać studentom program przedmiotu, wykaz literatury, formę i warunki rozliczania zajęć
(zaliczenia przedmiotu).
§ 4,
Nadzór nad realizacją planów studiów i programów studiów sprawuje Dyrektor Instytutu.
§ 5.
1. Liczba egzaminów przewidziana planem studiów nie może przekraczać w roku akademickim 8, a w czasie sesji egzaminacyjnej 5.
2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest posiadanie statusu studenta i uzyskanie niezbędnego zaliczenia.

§ 6.
Nauczyciele akademiccy zaliczający studentom zajęcia oraz egzaminatorzy zobowiązani są
do złożenia w dziekanacie protokołów w terminie 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji
egzaminacyjnej.

§ 7.
1. Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów danego roku studiów na określonym kierunku lub specjalności. Należy łączyć wykłady tego samego przedmiotu
w ramach instytutu.
2. Ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w grupach studenckich liczących do 32 osób.
3. Liczebność grupy na zajęcia z wychowania fizycznego uzależniona jest od formy
prowadzenia zajęć.
4. Lektoraty języków obcych prowadzone są w grupach studenckich liczących do 20
osób.
5. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach studenckich liczących nie więcej
niż 16 osób.
6. Ćwiczenia realizowane w pracowniach umiejętności pielęgniarskich – w grupach nie
przekraczających 8 studentów.
7. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo – w grupach nie
przekraczających 8 studentów.
8. 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.
§ 8.
1. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor Instytutu.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. względami bezpieczeństwa lub zaleceniami akredytacyjnymi) – Rektor – na wniosek Dyrektora Instytutu, może zmniejszyć liczebność grupy.
§ 9.
1. Warunkiem koniecznym do uruchomienia specjalności jest jej wybór, przez co najmniej 20 studentów. Jeśli na danym kierunku studiuje mniej niż 20 studentów uruchamia się tylko jedną specjalność.
2. Kierując się liczbą studentów oraz możliwościami kadrowymi Instytutu, Dyrektor Instytutu ustala limity zapisów na specjalności.
3. W przypadku wyboru specjalności przez liczbę osób mniejszą niż 20, decyzję o jej
uruchomieniu podejmuje Rektor.
4. Student może dokonać wyboru tylko jednej z proponowanych specjalności.

5. Lista studentów poszczególnych specjalności podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
Instytutu.
§ 10.
Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz kryteria, jakie musi spełniać praca dyplomowa, określa w drodze zarządzenia Dyrektor Instytutu po wcześniejszym zaopiniowaniu
przez Radę Instytutu.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Głogowie.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
§ 13.
Traci moc uchwała Senatu nr 145/XXVII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

