
ZASADY DOTYCZĄCE TWORZENIA HARMONOGRAMÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 

 

Obowiązkiem Koordynatora jest uzgodnienie we współpracy z Opiekunami poszczególnych lat 

harmonogramów dla wszystkich roczników studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

prowadzonych na kierunku matematyka.  

1. Prowadzący zajęcia mają możliwość za pośrednictwem formularza przekazania informacji 

nt. terminów, w których ze względu na udział w seminariach i inne ważne przyczyny nie mogą 

mieć zajęć dydaktycznych na kierunku matematyka i terminy te powinny być uwzględnione 

przy układaniu harmonogramów. 

2. Prowadzący zajęcia mają za pośrednictwem formularza również możliwość przekazania 

informacji na temat terminów, w których najchętniej prowadziliby zajęcia. Należy podać 

terminy w liczbie godzin co najmniej dwa razy większej niż wynosi tygodniowy wymiar zajęć 

przydzielonych na semestr, którego dotyczy harmonogram poza czwartkami w godz. 10:00-

16:00 (te terminy mogą zostać wpisane, ale pozostałych musi być jak wyżej). 

3. Studenci mają możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących harmonogramów do 

Opiekuna roku. Starosta otrzymuje wersję roboczą harmonogramu swojego roku w celu jej 

konsultacji ze studentami przed oddaniem harmonogramu Koordynatorowi. 

4. Planowanie zajęć powinno uwzględniać zgłaszane w ankietach i zaakceptowane przez 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia postulaty studentów, w szczególności: 

minimalizowanie długości przerw pomiędzy zajęciami, nieplanowania zajęć od godz. 8:00, 

jeśli zajęcia poprzedniego dnia trwają do godz. 20:00, nieplanowania zajęć w dniu 

poprzedzającym praktyki po godzinie 17:00.  

5. Pracownicy IM UP nie powinni mieć więcej niż 6 godzin zajęć dydaktycznych jednego dnia.  

6. Studenci IM UP nie powinni mieć więcej niż 8 godzin zajęć jednego dnia, a w uzasadnionych 

przypadkach, po zasięgnięciu opinii Starosty, 10 godzin, ze stosowną przerwą obiadową, 

której długość zostanie uzgodniona ze Starostą. 

7. Studenci mogą mieć dzień wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem, że ich tygodniowy 

wymiar zajęć jest nie większy niż 28 godzin, a dwa dni wolnego, gdy tygodniowy wymiar zajęć 

jest nie większy niż 20 godzin. 

8. Zaplanowanie zajęć przed godz. 8:00 i po godz. 20:00 wymaga już na etapie przygotowywania 

wstępnej wersji harmonogramu zgody Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych. 

9. Harmonogram musi umożliwiać każdemu studentowi wykonanie wszystkich godzin zajęć 

przewidzianych w planach studiów. W szczególności wymiar tygodniowy powinien być 

zwiększony w przypadku zbyt dużej liczby dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym 

semestrze. 

10. Harmonogramy poszczególnych lat powinny umożliwiać studentom realizującym przedmioty 

w ramach różnic programowych lub wpisów warunkowych udział w zajęciach roczników, z 

którymi te różnice realizują. 

 


