
Procedura 

Wyboru przedmiotów obieralnych – elektywów  

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie 

 

Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Załącznik do Uchwały Nr 30 Senatu ZUT w 

Szczecinie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyboru przedmiotów obieralnych i 

specjalności; realizacja programu studiów w danym roku akademickim; Zarządzenie 

nr 103 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2009 roku). 

 

Proces wyboru przedmiotów obieralnych: 

1. Proces przygotowania podań z przedmiotami obieralnymi 

2. Proces przygotowania podań o wybór specjalizacji i specjalności  

3. Proces formułowania grup studentów przez Prodziekanów ds. Kształcenia 

4. Proces układania rozkładu zajęć na dany semestr roku akademickiego 

5. Wysyłanie list studentów z wyborem elektywu do prowadzących dany elektyw 

6. Realizacja kształcenia na danym semestrze studiów. 

 

       Gdy proces dotyczy przedmiotów obieralnych realizowanych w roku akademickim, w 

którym kandydat rozpoczął studia podanie o wybór przedmiotów obieralnych student 

otrzymuje w 1 tygodniu po rozpoczęciu semestru. Studenci wybierają przedmioty obieralne 

zarówno na semestr pierwszy i drugi w danym roku akademickim. 

       Podania o wybór przedmiotów obieralnych na dany rok akademicki podawane są przez 

Dziekanat do wiadomości studentów w Internecie na stronie Wydziału Biotechnologii i 

Hodowli Zwierząt w zakładce dla Studentów Studia Stacjonarne. Łączny czas składania 

wszystkich podań o wybór elektywów wyznaczany jest przez Prodziekanów ds. Kształcenia 

na Wydziale.  Po odpowiednim czasie, gdy student nie dostarczył do Dziekanatu podania o 

wybór danego przedmiotu na kolejny semestr, odpowiedni Prodziekan ds. Kształcenia 

podejmuje decyzję o skierowaniu studenta na przedmiot do wyboru. 

Przed rozpoczęciem danego semestru w danym roku akademickim Prodziekan na podstawie 

podań podejmuje decyzje jakie przedmioty do wyboru zostają uruchomione. 

Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustala się w następujący sposób: 

 wykłady należy prowadzić dla wszystkich studentów danego roku studiów na 

kierunku studiów i specjalności 

 na roku studiów liczącym powyżej 120 osób można utworzyć większą liczbę grup 

wykładowych; decyzje o podziale na grupy wykładowe oraz zlecenia prowadzenia 

tych zajęć wykładowych lub wykładowcom dokonuje Dziekan 

 ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów wspólnych dla kierunku studiów należy 

prowadzić w grupach studenckich liczących 21-30 osób; 

 ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów specjalnościowych należy prowadzić w grupach 

studenckich liczących nie mniej niż 12 osób i nie większych niż 24 osoby; 

 konwersatoria prowadzone są w grupach dwukrotnie większych od grup ćwiczeń 

audytoryjnych odpowiednio dla przedmiotów wspólnych i specjalnościowych danego 

kierunku studiów; 

 zajęcia z wychowania fizycznego należy prowadzić w grupach studenckich liczących 

minimum 24 osoby; 

 lektoraty języków obcych należy prowadzić w grupach studenckich liczących 

minimum 18 osób, zgodnie z wytycznymi do planów studiów i programów nauczania, 

przyjętymi przez Senat ZUT w Szczecinie; 

 ćwiczenia laboratoryjne należy prowadzić w grupach studenckich liczących minimum 

10 osób; 



 ćwiczenia projektowe i seminaria (seminaria dyplomowe) oraz ćwiczenia terenowe 

należy prowadzić w grupach liczących nie mniej niż 12 osób; 

 zajęcia programowe prowadzone w językach obcych oraz dodatkowe zajęcia nieobjęte 

programami studiów należy prowadzić w grupach o liczebności takiej, jak zajęcia w 

języku polskim określone niniejszym zarządzeniem. 

 

Układanie rozkładu zajęć i wysyłanie list studentów na wybrany przedmiot obieralny 

dokonywany jest przez pracownika Dziekanatu i następuje to po decyzji Prodziekana. 

 

    

 

Opracowanie:  mgr inż. Iwona Polasik 

 

 

 

 

 


