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Zarządzenie nr 1/2020-2021 

Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 

w roku akademickim 2020/2021 

z dnia 21 września 2020 r. 

 

 

 

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów pierwszych roczników studiów 

stacjonarnych oraz dla studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku Studia 

niemcoznawcze i środkowoeuropejskie odbędzie się 1 października 2020 r. Dla tych grup 

zajęcia rozpoczną się 2 października. Dla pozostałych studentów zajęcia rozpoczną się 

1 października 2020 r.  

2. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej. Większość kursów realizowana będzie 

w formie zdalnej (w tym wykłady), zaś wybrane kursy mające charakter ćwiczeniowy będą 

realizowane w formie stacjonarnej. 

3. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się zwartych blokach czasowych w ciągu jednego dnia 

roboczego z podziałem na poszczególne kierunki i roczniki. Rozkład zajęć dostępny będzie na 

stronie internetowej Instytutu oraz w Wirtualnej Uczelni.  

4. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane w trybie synchronicznym, zgodnie 

z harmonogramem zajęć, z  możliwością  kontaktu  audio-wideo  i  bieżącej  weryfikacji 

osiągnięć studentów.  
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5. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane za pomocą narzędzi:  

a) Microsoft Teams (zajęcia w tej formie nie są traktowane jako e-learningowe), 

b) Moodle – tylko w zakresie kursów, które uzyskają certyfikację zgodnie w regulacjami 

uczelnianymi, albo jako narzędzie wspomagające Microsoft Teams lub zajęcia stacjonarne 

(np. w postaci mini-kursów odpowiadających jednej jednostce lekcyjnej). 

6. Seminaria dyplomowe, proseminaria i warsztaty badawcze będą realizowane w formie 

hybrydowej – spotkania z promotorami zdalnie oraz stacjonarnie w Instytucie po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

7. Wykłady  ogólnouczelniane i lektoraty z języków obcych będą odbywać się wyłącznie 

zdalnie, a zajęcia z kultury fizycznej w formie tradycyjnej tylko dla chętnych. 

8. Kolokwia, zaliczenia i egzaminy mają być (jeśli jest to możliwe) organizowane w  trybie 

zdalnym, w przypadku realizacji zaliczeń i egzaminów w sposób tradycyjny w budynkach 

Uczelni powinny zostać zachowane zasady bezpieczeństwa. 

9. W  czasie  zajęć zdalnych, także podczas wykładów,  konieczne  jest stosowanie  metod  

aktywizujących  studentów lub technik wyzwalających interakcję ze studentami. 

10. Studenci winni zostać poinformowani przez prowadzących o warunkach i formie 

zaliczenia danego kursu na początku zajęć. 

11. Karty kursów należy zaktualizować, dostosowując je do bieżącej formy zajęć. 

12. Na zajęciach stacjonarnych i prowadzonych w systemie zdalnym należy prowadzić listę 

obecności studentów. Po zakończonym kursie listy te należy przekazać do sekretariatu IHiA. 

13. W  przypadku  zajęć  zdalnych  należy  uwzględnić  specyficzną  sytuację  osób z 

niepełnosprawnością i odpowiednio dostosować ich sposób realizacji. 

14. Dyżury pracowników będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny 

dydaktyczne (1,5 h zegarowej). Pracownicy mogą pełnić dyżury w formie zdalnej poprzez 

Microsoft Teams. W razie potrzeby, na prośbę studenta, po uprzednim umówieniu terminu, 

możliwy jest dyżur stacjonarny. Dyżury można pełnić także w formie hybrydowej (jeden dyżur 

w gabinecie i jednocześnie poprzez MS Teams, drugi dyżur w formie zdalnej poprzez MS 

Teams). 

15. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do regularnego odpisywania na maile od 

studentów. 

16. Prowadzący  zajęcia,  studenci  i  doktoranci  uczestniczący  w  zajęciach  realizowanych 

w budynkach  UP  są  zobowiązani  do  przestrzegania  obowiązujących  wymogów 

bezpieczeństwa  zalecanych przez GIS,  w  tym  prawidłowego zasłaniania  ust  i  nosa  

(noszenia  maseczek jedno lub  wielokrotnego  użytku  lub  przyłbicy),  oraz  dezynfekcji  rąk  
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przed  wejściem do budynku, biur obsługi/sekretariatów i przed wejściem do sal, w których 

odbywają się zajęcia. 

17. Studenci powinni pozostać w  domu nie  tylko  w  przypadku obowiązkowej kwarantanny 

i choroby, ale także podejrzenia  choroby (gorączka, kaszel, ból mięśni i inne objawy)  lub  

opieki nad chorym członkiem rodziny. W takiej sytuacji nie jest konieczne przedstawienie 

zwolnienia lekarskiego przez studenta, a jedynie jego oświadczenie, na podstawie którego 

nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona. Nieobecność na zajęciach musi zostać 

odrobiona. 

18. Pozostałe kwestie dotyczące organizacji semestru zimowego reguluje zarządzenie 

Prorektora ds. Kształcenia nr RD/Z.0201-8/2020 w sprawie: aktualizacji wytycznych 

dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021.  


