
 

 
 

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.10.2020 

REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO –PRZYRODNICZEGO 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 12 marca 2020r  

w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod 

kształcenia na odległość  

w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa  

SARS-CoV- 2,  wywołującego chorobę COVID-19. 

 

 

W związku z wprowadzeniem w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w 

Częstochowie form i metod kształcenia na odległość dla studentów i doktorantów polskich oraz 

studentów i doktorantów cudzoziemców określa się, co następuje: 

- nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci oraz słuchacze zobowiązani są do 

systematycznego sprawdzania poczty mailowej uczelnianej lub własnej, podanej do systemu 

USOS,  

- kontakt studentów, doktorantów i słuchaczy z nauczycielami akademickimi 

prowadzącymi zajęcia, dziekanami, prodziekanami oraz dziekanatami w sprawach 

realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość 

następuje wyłącznie drogą mailową, 

- jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowanie zajęć do prowadzenia w formie 

kształcenia na odległość są: Wydziały, Szkoła Doktorska, Studium Nauki Języków Obcych, 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Uniwersyteckie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, zwane dalej jednostkami dydaktycznymi, a także Centrum Kształcenia na 

Odległość, 

- możliwe jest wykorzystanie do wprowadzenia form i metod kształcenia na odległość 

platformy enauka.ujd.edu.pl oraz innych narzędzi do prowadzenia kształcenia e-learningowego,  

w tym rekomendowanej przez MNiSW platformy Navoica, 

- jednostki dydaktyczne określają możliwości prowadzenia kształcenia na odległość na 

wszystkich zajęciach na podstawie analizy programu studiów oraz informacji przekazanych przez 

nauczycieli akademickich,  

- na podstawie dokonanych analiz jednostki dydaktyczne przekazują ogólne  informacje 

o zajęciach prowadzonych w formie kształcenia na odległość na adresy  mailowe nauczycieli 

akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy, wykorzystując pocztę UMAIL w systemie 

USOSweb, pocztę @ujd.edu.pl lub maile grupowe, 

- szczegółowe informacje o trybie organizacji zajęć, terminie ich rozpoczęcia oraz 

harmonogramie realizacji przekazywane są przez nauczycieli akademickich na adresy mailowe 
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studentów, doktorantów i słuchaczy, z wykorzystaniem poczty UMAIL w systemie USOSweb,  

poczty @ujd.edu.pl lub maili grupowych informacje te kierowane są również do prodziekana 

właściwego do organizacji dydaktyki na danym kierunku studiów oraz do przewodniczącego 

właściwego Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,  

- jednostki dydaktyczne monitorują tryb rozpoczęcia i procedurę realizacji zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość. 

 

Zwraca się również uwagę, że zgodnie z komunikatem MNiSW, w uczelniach wciąż 

prowadzone są badania naukowe (oraz działalność artystyczna w dyscyplinach artystycznych) 

przez pracowników oraz doktorantów. Nie ulega także zmianie harmonogram wyborczy oraz 

harmonogram rekrutacji.  

 

Rektor 

       Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

                im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 

 

 


