
Zarządzenie Nr 91/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 9 września 2021 r. 

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) 

oraz na podstawie rozporządzenia MEiN z dn. 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 poz. 

661)  

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, do dnia 22 lutego 2022 r., w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stopnia I, II i jednolitych 

magisterskich, doktorantów – studentów studiów III stopnia, uczestników kursów, szkoleń i studiów 

podyplomowych, prowadzi się kształcenie w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni z wykorzystaniem 

elementów kształcenia zdalnego. 

§ 2 

1. W formie zdalnej prowadzone są:  

1) Wykłady niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, 

2)  Zajęcia z języka obcego (lektoraty). 

2. W formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni prowadzi się: 

1) Konwersatoria,  

2) Laboratoria, w tym praktyki, 

3) Ćwiczenia, 

4) Zajęcia w wychowania fizycznego. 

3. Seminaria odbywają się stacjonarnie. Dyrektor kolegium na wniosek prowadzącego, po 

pozytywnej opinii zastępcy ds. kształcenia może wyrazić zgodę na prowadzenie seminariów w 

formie zdalnej. 

4. Zajęcia z języka obcego specjalistycznego odbywają się zdalnie. Dyrektor kolegium na wniosek 

prowadzącego, po pozytywnej opinii zastępcy ds. kształcenia może wyrazić zgodę na 

prowadzenie zajęć języka obcego specjalistycznego w formie stacjonarnej. 

5. Nauczyciele akademiccy realizują dyżury i konsultacje dla studentów stacjonarnie w siedzibie 

uczelni.  

6. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być, na wniosek Kierownika studiów podyplomowych, 

za zgodą Rektora prowadzone w formie zdalnej.  

7. Informacje o formie prowadzenia zajęć umieszcza się w sylabusie przedmiotu. 

8. Weryfikacja efektów uczenia się, bez względu na formę prowadzenia zajęć, odbywa się 

stacjonarnie w siedzibie uczelni. 

9. Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie w siedzibie uczelni.  

 

§ 3 

1. Zajęcia w formie zdalnej prowadzi się w ramach synchronicznego kontaktu, w którym studenci i 

prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym czasie za pomocą 

narzędzi: 

1) Microsoft Office 365 Ms Teams, 

2) platformy Moodle UKW. 

2. Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć.  

3. Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia zasadę, że w danym dniu kształcenie odbywa się formie 

zdalnej lub stacjonarnej. 

 



§ 4 

1. Kształcenie odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń 

i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. W przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego w Uniwersytecie spowodowanym 

względami epidemicznymi, formy i organizacja kształcenia zostaną uregulowane odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 5 

 

Traci  moc Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych 

dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów 

dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku 

akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach 

Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) z późniejszymi zmianami. 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 
Rektor 

 

          

          prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


