
 

Zarządzenie nr 86/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 9 września 2020 r. 

 

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust 2 pkt 2) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 26/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r. 

 

§ 1 

1. Kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 prowadzone jest 

w formie stacjonarnej (w budynkach UKW). Dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie 

zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Zalecaną dla wykładów formą prowadzenia zajęć jest kształcenie zdalne, a dla ćwiczeń – 

stacjonarne. Dopuszcza się model mieszany, w którym część godzin realizowana jest 

w formie zdalnej, a część – w formie stacjonarnej. 

3. Nauczyciel akademicki określa formę prowadzenia zajęć w sylabusie (zdalnie, 

stacjonarnie, model mieszany). W przypadku zajęć odbywających się zdalnie, w całości 

lub w części, nauczyciel akademicki dookreśla formę prowadzenia zajęć, opisując 

planowane metody i techniki kształcenia na odległość. 

4. Dopuszcza się zmianę formy prowadzenia zajęć na stacjonarną w przypadku złagodzenia 

reżimu sanitarnego. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego dopuszcza się zmianę 

formy prowadzenia zajęć na zdalną za zgodą dyrektora szkoły doktorskiej. 

5. Nauczyciel akademicki określa formę i termin konsultacji indywidualnych dla 

doktorantów w sylabusie. 

6. W trakcie nauczania zdalnego zaleca się korzystanie z narzędzi dostępnych w ramach 

MS Teams oraz platformy Moodle. 

7. Wszystkie zajęcia w ramach programu realizującego kształcenie w języku angielskim 

mogą odbywać się w formie zdalnej. 

8. Zajęcia dodatkowe (obowiązkowe szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, kurs językowy) 

prowadzone są w formie stacjonarnej. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego 

dyrektor szkoły doktorskiej może podjąć decyzję o zmianie formy prowadzenia zajęć. 

9. Terminy przeprowadzenia zajęć specjalistycznych określają nauczyciele akademiccy 

w porozumieniu z doktorantami. Zajęcia podstawowe w szkole doktorskiej odbywają się 

według harmonogramu zaakceptowanego przez dyrektora szkoły doktorskiej. 



10. Formę przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia określa nauczyciel akademicki w sylabusie 

przedmiotu. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego nauczyciel akademicki może 

zmienić formę przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia na zdalną. O zmianie informuje 

dyrektora szkoły doktorskiej minimum 5 dni przed planowanym terminem 

egzaminu/zaliczenia. 

 

§ 2 

1. Doktoranci mogą realizować prace badawcze określone w indywidualnym planie 

badawczym na terenie Uniwersytetu z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów 

bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego za zgodą promotora. Informację o osobach 

uprawnionych do korzystania z pomieszczeń uczelni w związku z realizacją 

indywidualnego planu badawczego sekretariat jednostki przekazuje do Biura ds. Stopni 

oraz Kanclerza UKW. 

2. Wyjazdy zagraniczne związane z realizacją indywidualnego planu badawczego zostają 

wstrzymane do odwołania. W wyjątkowych przypadkach indywidualnej zgody na wyjazd 

udziela rektor. 

 

§ 3 

1. Doktoranci mają obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących obowiązku zakrywania ust 

i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, schody, windy, łazienki itp.) 

budynków Uniwersytetu oraz obowiązku dezynfekcji rąk określonych w zarządzeniu 

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2. Nauczyciel akademicki ma prawo zobowiązać uczestników zajęć stacjonarnych 

do zakrywania ust i nosa. Osoby, które nie zastosują się do wytycznych nauczyciela 

akademickiego, nie mają prawa do uczestniczenia w zajęciach. 

3. Osoby chore na COVID-19, osoby przebywające na kwarantannie oraz osoby, których 

współmieszkańcy przebywają na kwarantannie, nie mogą brać udziału w zajęciach 

realizowanych w formie stacjonarnej. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 

2020/2021. 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


