Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.27.2020
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w
związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

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 2020 r., poz. 85) oraz § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 405) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 z dnia 23 marca 2020, zarządza się co następuje:
§1
1. Wprowadza się zdalny tryb kształcenia oraz realizacji programów studiów w ramach
prowadzonych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w
Częstochowie studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach magisterskich, studiach
doktoranckich, studiach w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych formach
kształcenia ustawicznego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zarządzenie obowiązuje studentów, doktorantów i słuchaczy polskich, studentów i
doktorantów cudzoziemców oraz studentów i doktorantów odbywających staż w Uczelni.
3. W formie zdalnej prowadzone są również konsultacje nauczycieli akademickich.
4. Jednostkami odpowiedzialnymi za proces kształcenia i realizację programów studiów z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są jednostki prowadzące działalność
dydaktyczną: Wydziały, Szkoła Doktorska, Studium Nauki Języków Obcych, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
5. Jednostki prowadzące działalność dydaktyczną zobowiązane są do umieszczenia i stałej
aktualizacji na swoich stronach internetowych informacji o procesie kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6. Jednostką organizującą proces prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod, technik i
narzędzi kształcenia na odległość jest Centrum Kształcenia na Odległość, kierowane przez
Dyrektora, przy współpracy osób i podmiotów specjalizujących się w kształceniu na odległość.

§2
1. Do kształcenia na odległość w Uczelni wykorzystuje się wszystkie możliwe formy i narzędzia,
w tym przede wszystkim: platformę enauka.ujd.edu.pl, Google Classroom, kontakt
elektroniczny poprzez pocztę USOSmail w USOSweb , pocztę wewnętrzną @st.ujd.edu.pl ,
inne formy kontaktu elektronicznego, w tym komunikatory elektroniczne.
2. Wybór zastosowanych technik, metod i narzędzi jest uwarunkowany specyfiką kierunków
studiów i prowadzonych przedmiotów. Wybór dokonywany jest przez nauczyciela
akademickiego i akceptowany przez dziekana wydziału lub dyrektora jednostki prowadzącej
działalność dydaktyczną.
3. Jednostki monitorują formę i zakres narzędzi do kształcenia zdalnego wykorzystywanych
przez nauczycieli akademickich.
4. W przypadku studiów, w programach których znajdują się zajęcia z ograniczoną możliwością
stosowania kształcenia na odległość (takie jak m.in. laboratoria i praktyki), jednostki
przygotowują zasady realizacji programów studiów z uwzględnieniem możliwości przesuwania
terminów realizacji przedmiotów w semestrze, np. na czas zawieszenia funkcjonowania
Uczelni przesunięcia tych zajęć, które miały odbywać się w terminach późniejszych a są
możliwe do realizacji w formie kształcenia na odległość.
§3
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i słuchacze są zobowiązani do
stałego udziału w kształceniu zdalnym i do wykorzystywania form kontaktu elektronicznego.
2. W przypadku prowadzenia zajęć, które nie mają formy kursu e-learningowego na
platformie enauka.ujd.edu.pl, nauczyciele akademiccy są zobowiązani do zapewnienia
elektronicznego kontaktu ze studentami, doktorantami i słuchaczami w godzinach
zaplanowanych zajęć zgodnie z systemem CELKAT.
§4
1.Zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej, a także ich zaliczenie, powinny być
dokumentowane przez nauczyciela akademickiego wraz z dokumentacją aktywności
studentów. Na tej podstawie zajęcia mogą być zaliczone przez nauczyciela akademickiego oraz
uznane za zrealizowane przez dziekana lub dyrektora jednostki prowadzącej działalność
dydaktyczną.
2. Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej, zaakceptowane i potwierdzone przez
dziekana wydziału lub dyrektora jednostki prowadzącej działalność dydaktyczną, zostaną
rozliczone zgodnie z pierwotnie planowanym przydziałem zajęć dydaktycznych ustalonym w
indywidualnej karcie obciążeń dydaktycznych nauczyciela akademickiego, dotyczy to również
zajęć prowadzonych przez osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne.

§5
1. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 marca 2020.
2. Zarządzenie obowiązuje do 10 kwietnia 2020, ulegając przedłużeniu o kolejne okresy
kształcenia zdalnego w sytuacji dalszego zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w
siedzibie uczelni, zgodnie z terminami określanymi przez MNiSW.
Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska

