Zarządzenie nr 85
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
1. Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
prowadzone są w godzinach określonych zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
2. Osoby odpowiedzialne w jednostkach za przygotowywanie harmonogramów zajęć
zobowiązane są wdrożyć przepisy niniejszego zarządzenia począwszy od roku
akademickiego 2019/2020.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
nr 85 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zasady układania harmonogramów zajęć dydaktycznych
na studiach wyższych
1. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
2. W przypadku organizacji zajęć w bloki dydaktyczne trwające po dwie godziny
dydaktyczne, zajęcia w danym dniu powinny odbywać się w następujących porach:
Pierwszy blok dydaktyczny:

8:00-9:30

Drugi blok dydaktyczny:

9:45-11:15

Trzeci blok dydaktyczny:

11:30-13:00

Przerwa na konsultacje dla studentów:

13:00-13:45

Czwarty blok dydaktyczny:

13:45-15:15

Piąty blok dydaktyczny:

15:30-17:00

Szósty blok dydaktyczny:

17:15-18:45

Siódmy blok dydaktyczny:

19:00-20:30

3. W przypadku organizacji zajęć w bloki dydaktyczne trwające parzystą liczbę godzin
dydaktycznych większą niż dwie, blok zajęć powinien rozpoczynać się w porze wskazanej
w tabeli w pkt. 2, zaś prowadzący dane zajęcia powinien w porozumieniu ze studentami
umożliwić im skorzystanie z przerwy lub przerw w trakcie zajęć w wymiarze
wynikającym z tabeli w pkt. 2.
4. W przypadku organizacji zajęć w bloki dydaktyczne trwające nieparzystą liczbę godzin
dydaktycznych, harmonogram zajęć należy ułożyć w taki sposób, by umożliwić
optymalne

wykorzystanie

infrastruktury

dydaktycznej

(np.

umieszczając

w harmonogramie dwa bloki o nieparzystej liczbie godzin kolejno po sobie
albo umieszczając takie zajęcia na początku lub pod koniec dnia). Organizacja zajęć
w bloki o nieparzystej liczbie godzin nie może prowadzić do sytuacji w której dana osoba
prowadząca zajęcia lub grupa studentów w danym dniu, wszystkie zajęcia rozpoczynałaby

i kończyła w porach innych niż wskazane w tabeli w pkt. 2. W zakresie przerw w trakcie
zajęć należy odpowiednio zastosować rozwiązania opisane w pkt. 3.
5. Nie należy organizować zajęć w ramach siódmego bloku dydaktycznego jeżeli nie jest to
konieczne lub dogodne dla studentów.
6. Układając harmonogram zajęć należy starać się unikać sytuacji w której studenci mają
przerwy między zajęciami (tzw. „okienka”) lub w których niewielka liczba zajęć jest
rozproszona w całym tygodniu.
7. W przypadku studiów niestacjonarnych dozwolona jest inna organizacja zajęć,
z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury
dydaktycznej. Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych musi w szczególności
uwzględniać potrzeby i możliwości osób pracujących zawodowo.

