
Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 

im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), .), rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 661 z 

późn. zm.) oraz § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 

Jana Długosza w Częstochowie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 

studiach magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, na studiach 

doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych formach 

kształcenia ustawicznego prowadzi się kształcenie w siedzibie Uczelni z uwzględnieniem 

możliwości kształcenia w formie e-learningu zgodnie z rozporządzeniem, zarządzeniami i 

regulaminami. 

2. W sytuacji zaostrzenia stanu epidemicznego możliwy jest powrót do kształcenia 

hybrydowego lub w pełni zdalnego. 

3. Zarządzenie obowiązuje studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych 

bez względu na kraj pochodzenia, w tym studentów i doktorantów odbywających staż w 

Uczelni. 

4. Jednostki odpowiedzialne za proces kształcenia zobowiązane są do umieszczenia i stałej 

aktualizacji na swoich stronach internetowych informacji dotyczących zasad organizacji 

dydaktyki. 

5. Jednostką koordynującą proces prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod, 

technik i narzędzi kształcenia na odległość jest Centrum Kształcenia na Odległość. 

§ 2 

1. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż: 

1) 50% liczby punktów ECTS określonych w programie studiów o profilu praktycznym; 

2) 75% liczby punktów ECTS określonych w programie studiów o profilu 

ogólnoakademickim; 



3) limity określone w standardach dla poszczególnych kierunków i specjalności; 

4) w przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba 
godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może 
być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w 
programach studiów. 

2. Ustala się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 prowadzenie 
wszystkich wykładów w formie zdalnej z następującymi zasadami: 

1) dla wykładów w formie zdalnej wydział planuje wybrany dzień/dni tygodnia dla 
poszczególnych kierunków studiów,  

2) w przypadku wykładów w formie zdalnej możliwe jest korzystanie z różnych narzędzi 
przeznaczonych do wideokonferencji, przy czym dla każdego kierunku wydział 
wskazuje maksymalnie dwa narzędzia,  

3) w przypadku wykładów specjalności nauczycielskiej zaleca się wtorek jako dzień 
wykładowy dla całej Uczelni, 

4) wykłady w formie zdalnej wliczają się do ogólnej liczby punktów ECST lub liczby 
godzin zajęć dydaktycznych określonej w pkt 1 możliwej dla prowadzenia w 
przypadku zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w wersji hybrydowej na 
zasadach określonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

4. W przypadku Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia 

liczba punktów ECTS prowadzonych w trybie e-learningowym musi być uchwalona w 

programie. 

5. W prowadzeniu zajęć e-learningowych obowiązują wszystkie procedury Regulaminu 

Kształcenia na Odległość, z następującymi zmianami:  

1) zatwierdzenie prowadzenia zajęć w formie webinaru w przypadku innych zajęć niż 

wykłady powinno być uzasadnione względami merytorycznymi lub sanitarno-

epidemicznymi (np. w przypadku wykładów dla bardzo licznych grup), wykaz 

proponowanych webinarów na kierunku przedstawia się prorektorowi ds. 

studenckich do zatwierdzenia lub w przypadku Szkoły Doktorskiej prorektorowi ds. 

nauki i współpracy z zagranicą,  

2) webinary na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w liczbie 

nie większej niż 50% zajęć z przedmiotu (z wyjątkiem w semestrze zimowym 

wykładów, które odbywają się w formie zdalnej oraz z wyjątkiem przedmiotów, na 

których prowadzenie w pełnym wymiarze w formie zdalnej na uzasadniony wniosek 

dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność 

dydaktyczną wyrazi zgodę prorektor ds. studenckich, a w przypadku Szkoły 

Doktorskiej - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą), 



3) dla przeprowadzenia webinarów możliwe jest korzystanie z różnych narzędzi 
przeznaczonych do wideokonferencji, przy czym dla każdego kierunku wydział 
wskazuje maksymalnie dwa narzędzia,  

4) w przypadku zajęć praktycznych formy kształcenia zdalnego mogą mieć tylko 

charakter wspomagający i nie mogą zastępować jednostki zajęciowej. 

6. Jednostki przedstawiają w terminie do 15 października 2021 prorektorowi ds. 

studenckich (w przypadku Szkoły Doktorskiej prorektorowi ds. nauki i współpracy z 

zagranicą) układ zajęć dla kierunków z uwzględnieniem form, w których efekty uczenia 

się uzyskiwane są w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość wraz ze wskazaniem procentu punktów ECTS lub procentu liczby godzin zajęć. 

W przypadku ewentualnych zmian zaktualizowany wykaz powinien być niezwłocznie 

przedstawiony prorektorowi ds. studenckich.  

7. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się odbywa się zgodnie z regulaminami. 

Zaliczenia i egzaminy odbywają się w siedzibie Uczelni, także w przypadku zajęć e-

learningowych. Na uzasadniony wniosek dziekana lub dyrektora jednostki skierowany do 

prorektora właściwego ds. dydaktycznych weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 

może odbyć się w formie zdalnej w sposób zapewniający kontrolę przebiegu zaliczenia 

lub egzaminu. 

§ 3 

1. Jeśli w danym semestrze część zajęć jest prowadzona w formie e-learningowej, 

zobowiązuje się jednostki do grupowania zajęć odbywających się w formie zdalnej w 

wybrane dni tygodnia. 

2. Godziny konsultacji realizowane są przez nauczyciela akademickiego w siedzibie Uczelni 

w wymiarze co najmniej połowy godzin konsultacji, pozostałe godziny mogą być 

realizowane zdalnie z zapewnieniem dostępności elektronicznej nauczyciela 

akademickiego. Student może uczestniczyć w konsultacjach za pomocą wskazanego 

przez nauczyciela akademickiego narzędzia teleinformatycznego, po wcześniejszym 

umówieniu się na odpowiedni termin. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


