
Zarządzenie Nr 8/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

 

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

od 8 do 21 listopada 2021 roku 

 
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) zarządza się, co następuje: 

 

zarządzam, 

co następuje 

 

§ 1 
Zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, innych 

formach kształcenia oraz w szkole doktorskiej realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej od dnia                   

8 listopada 2021 r. do dnia 21 listopada 2021 r. prowadzone są w formie zdalnych z wykorzystaniem technik 

kształcenia na odległość, z wyłączeniem praktyk, które odbywają się na dotychczasowych zasadach.  

 

§ 2 

1 Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej odbywają się w ramach kontaktu synchronicznego zgodnie 

z planem zajęć opublikowanym w USOSwebie wyłącznie na platformie Moodle (dostępnej dla osób 

przeszkolonych oraz uprawnionych) lub z wykorzystaniem MS Teams.  

2 Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie zdalnej.  

3 Zajęcia wyrównawcze dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich prowadzone są w 

formie zdalnej. 

4 Dyżury i konsultacje dla studentów, egzaminy, zaliczenia, egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie 

stacjonarnej (z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego) lub 

zdalnie wyłącznie z wykorzystaniem platformy Moodle lub MS Teams.  

5 Egzaminy ustne i praktyczne realizowane synchronicznie w formie zdalnej muszą być rejestrowane przez 

prowadzącego.  

6 Zajęcia dydaktyczne wymagające bezpośredniego udziału studentów (ze względu na wykorzystywany 

laboratoryjny sprzęt specjalistyczny), które nie mogą zostać zrealizowane w części lub w całości zdalnie, mogą 

być realizowane stacjonarnie za zgodą Rektora. Wniosek po zaopiniowaniu przez Dyrektora Kolegium składa 

do Rektora zastępca ds. kształcenia.  

 

§ 3 
1 W Domach Studenta mogą przebywać wyłącznie osoby w nich zakwaterowane. Obowiązuje zakaz 

przyjmowania gości.  

2 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego funkcjonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

3 Wszelkie studenckie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wymagają zgody Rektora. 

 

§ 4 

W sprawach, które nie zostały ujęte w Zarządzeniu dotyczących kształcenia studentów, słuchaczy i doktorantów 

decyzje podejmuje Rektor. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


