
Zarządzenie Nr 96/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 21 września 2021 r. 

 

w sprawie organizacji zajęć wprowadzających dla studentów pierwszych roczników 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 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 § 3 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w 

sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i 

kształcenia (Dz.U.2018, poz. 2090)  

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Od roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się dla pierwszych roczników studiów I, II 

stopnia i jednolitych magisterskich realizację zajęć wprowadzających. 

 

§ 2 

1. Zajęcia wprowadzające trwają 15 godzin dydaktycznych i obejmują 6 modułów:  

1) organizacja uczelni i etykieta akademicka - 2 godziny – realizowane jako moduł 1, 

godziny wliczone do pensum pracownika będącego opiekunem roku  

2) BHP - 4 godziny – realizowane w grupach łączonych na dotychczasowych zasadach 

3) szkolenie biblioteczne - 1 godzina – realizowane przez pracowników Biblioteki na 

dotychczasowych zasadach 

4) szkolenie z praw i obowiązków studenta - 2 godziny – realizowane przez Samorząd 

Studencki UKW 

5) szkolenie antydyskryminacyjne - 1 godzina – realizowane przez Pełnomocnika ds. 

pomocy psychologicznej w grupach łączonych w powiązaniu ze szkoleniem BHP, 

godziny wliczane do pensum pracownika 

6) planowanie kariery zawodowej - 5 godzin - realizowane przez pracowników Biura 

Karier na dotychczasowych zasadach 

2. Koordynatorem zajęć jest opiekun roku. 

3. Zajęcia wprowadzające kończą się zaliczeniem wpisanym do systemu Usosweb przez 

opiekuna roku. 

4. Opiekun roku dokonuje zaliczenia na podstawie list dostarczonych mu przez 

prowadzących moduły. 

5. Zajęcia wprowadzające umieszczane są pod planem studiów w miejsce dotychczasowych: 

1) BHP - 4 godziny  

2) szkolenie biblioteczne  

3) planowanie kariery zawodowej - 5 godzin  

 

§ 3 

1 Zajęcia wprowadzające mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej. W roku 

akademickim 2021/2022 realizowane są w formie zdalnej.  

2 Zajęcia prowadzone w formie zdalnej realizowane są w ramach:  

1) synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach 

w różnych miejscach w tym samym czasie za pomocą Microsoft Office 365 Ms 

Teams, 

2) synchronicznego lub asynchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący 

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

Platformy Moodle UKW. 

 



§ 4 

Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 
 
 
 
 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


