
ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr R-0201-20/2020 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na nauczanie na 

odległość   w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19 

Na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), i § 16 ust. 7 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie  (Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 z dnia 14 czerwca 

2019 roku ) oraz na podstawie art. 51a oraz z art. 198a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce , w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu 

epidemii  zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Studia wyższe i kształcenie doktorantów  

1. Zajęcia na I i II stopniu kształcenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,   studiów 

doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej prowadzone są  z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w 

programie tego kształcenia . 

2. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zobowiązuje się nauczycieli 

akademickich do realizacji zakładanych efektów kształcenia w terminie co 

tygodniowym do 14 czerwca 2020 r.  

3. Nauczycielom akademickim umożliwia się zmianę literatury podstawowej  i   

obowiązkowej określonej w sylabusach prowadzonych przedmiotów w zakresie 

niezbędnym dla prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość i w takiej 

sytuacji zobowiązuje się nauczyciela do poinformowania studentów o tej zmianie nie 

później niż do 2 tygodni od wejścia zarządzenia  w życie.  

4.  Nauczycieli akademickich zobowiązuje się do przedstawienia studentom do 10 maja 

2020 r. alternatywnego, odpowiedniego dla kształcenia na odległość, sposobu 

zaliczenia zajęć, który zostanie wprowadzony w przypadku braku możliwości 

organizacji stacjonarnych egzaminów.  

5. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć powinno 

zostać dokonane przez prowadzącego przedmiot w porozumieniu z uczestnikami zajęć, a 

ponadto:  

1) uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania;  

2) zapewniać uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie;  

3) uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem 

procesu dydaktycznego.  

6. Zajęcia mogą być prowadzone z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość 

oferowanych przez UEK oraz innych, jednakże przy zachowaniu ochrony danych 

osobowych uczestników procesu dydaktycznego oraz możliwości archiwizowania 

elementów procesu i jego monitorowania.  



7. Podstawowym narzędziem do realizacji zajęć zdalnych na Uniwersytecie jest e-

Platforma UEK (Moodle). Do przeprowadzania zajęć zdalnych w trybie 

synchronicznym służą aplikacje: ClickMeeting, Zoom oraz pakiet Microsoft Office 

365 w wersji edukacyjnej.  Uczelnia zapewnia dostęp do serwisu Vimeo – 

dedykowanego udostępnianiu dużych plików filmowych. 

8. W przypadku nieposiadania przez pracownika urządzeń komputerowych 

umożliwiających prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość, Uczelnia 

udostępni pracownikowi takie urządzenia. Zgłoszenia w tym zakresie będą 

realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości i potrzeb po zweryfikowaniu, jakie 

uczelniane urządzenia komputerowe są obecnie w dyspozycji pracownika. 

9. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach 

synchronicznych, student zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia  z 

prowadzącym nauczycielem akademickim innych warunków rozliczenia jego pracy w 

ramach danego przedmiotu.   

10. Zajęcia wychowania fizycznego zostają zastąpione indywidualnymi treningami 

ogólnorozwojowymi oraz gotowymi zestawami ćwiczeń z funkcją progresu, 

rozpisanymi przez pracowników  Studium Wychowania Fizycznego  i Sportu oraz 

zajęciami teoretycznymi, wykładami, filmami itp. w zakresie techniki uprawiania 

wskazanych dyscyplin oraz dotyczących wpływu kultury fizycznej na  

funkcjonowanie człowieka. Aktywności te prowadzone są w ramach istniejących grup 

zajęciowych.  

11. W przypadku choroby uniemożliwiającej prowadzenie zajęć nauczyciel zgłasza ten 

fakt Kierownikowi Katedry, który w porozumieniu z Dyrektorem  Instytutu wyznacza 

zastępstwo. 

12.  Prowadzący zajęcia w formie kształcenia na odległość przedstawia Kierownikowi 

Katedry pisemny raport  cząstkowy z ich realizacji  na ostatni dzień każdego miesiąca 

a całościowy na 30.06.2020. Nadzór nad procesem kształcenia on-line sprawuje 

Dyrektor Instytutu, a w przypadku Szkoły Doktorskiej jej Dyrektor. 

13. Zajęcia w formie kształcenia na odległość zalicza się do pensum, po wypełnieniu 

wymogu pkt 12, w trybie w jakim zostały uruchomione w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020.  

14.  Dniem rozpoczęcia zajęć w formie kształcenia na odległość jest 12 marca 2020 r. 

Nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli zajęcia w tym terminie będą mogli 

zakończyć proces kształcenia 14 czerwca 2020 r., natomiast pozostali z chwilą 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jednak nie później niż do 21 czerwca 

2020.   

§ 2 

Studia podyplomowe 

 

Dla studiów podyplomowych oraz MBA zarządza się możliwość przesunięcia 

realizacji przedmiotów w ramach studiów lub prowadzenia kształcenia na odległość w 

postaci synchronicznej lub niesynchronicznej. Decyzja w tym zakresie wymaga 

uzgodnienia ze słuchaczami potwierdzonego przez kierownika studiów. Ostateczną 

decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły lub Kierownik Katedry.  

 



§ 3 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 12 marca.  

 

                   REKTOR 

  

 

         prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 


