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RK-cok.423-7/2020   Kraków, 29 maja 2020 r. 

 
Szanowni Państwo 
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH 
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS 
Prowadzący zajęcia 
Studenci 
Członkowie wspólnoty AGH 

Szanowni Państwo 

W nawiązaniu do moich wytycznych z dnia 18 maja br. (RK-cok.423-7/2020) 
w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania naszej 
Uczelni i organizacji procesu kształcenia do końca bieżącego roku akademickiego 
2019/2020, oraz w związku z nowym Zarządzeniem Rektora Nr 32/2020 z dnia  
26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku, biorąc 
pod uwagę pojawiające się wątpliwości, poniżej przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia 
do ww. pisma w następującym zakresie: 
1. Możliwość prowadzenia zajęć na terenie uczelni. 
Z uwagi na wątpliwości pojawiające się w związku z zapisami rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
(Dz. U. poz. 911), w świetle oficjalnego stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 maja br., które jest dostępne na stronie internetowej 
(https://www.gov.pl/web/nauka/list-do-rektorow), uprzejmie wyjaśniam, że 
podtrzymujemy wszystkie ustalenia dotyczące stopniowego powrotu na Uczelnię 
i dopuszczenia możliwości prowadzenia zajęć na terenie Uczelni, tzn. jest 
dopuszczona możliwość prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym  
(w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie 
była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym, zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz przepisami 
obowiązującymi w Uczelni: 

1) od 25 maja br. dla studentów ostatnich semestrów studiów; 
2) od 1 czerwca br. dla wszystkich studentów. 

Podczas telekonferencji w dniu 22 maja br. z rektorami uczelni polskich Pani 
Wiceminister Anna Budzanowska zapewniła, że ww. rozporządzenie w najbliższym 
czasie zostanie odpowiednio zmodyfikowane tak, aby jasno z niego wynikało, że 
zajęcia na studiach, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być 
przeprowadzone w sposób zdalny – niezależnie od roku, na którym odbywa się 
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obecnie kształcenie, mogły być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni 
(rozwiązanie to ma dotyczyć również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych 
formach kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane 
zdalnie). 
Podkreślę więc raz jeszcze, że wznowienie zajęć dydaktycznych w siedzibie 
Uczelni może nastąpić wyłącznie w zakresie zajęć o charakterze 
praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), 
których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie 
tradycyjnym. Pozostałe zajęcia, które były prowadzone w trybie zdalnym należy 
kontynuować i zakończyć najpóźniej do 21 czerwca w tym trybie. 
Pragnę również wyjaśnić i podkreślić, że stopniowe przywracanie działalności 
dydaktycznej w naszej Uczelni odbywa się zgodnie z procedurami zapewniającymi 
bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
2. Ustalenie trybu przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu (tryb 

tradycyjny lub zdalny), forma i postać. 
Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Samorząd Studentów, pragnę 
wyjaśnić, że w przypadku ustalania trybu przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu 
(tryb tradycyjny lub zdalny), jego formy i postaci, w przypadku danej grupy 
studenckiej jako porozumienie z przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów (WRSS AGH) można przyjąć porozumienie ze starostą roku lub danej 
grupy. 
W razie braku porozumienia ze starostą roku bądź grupy, ostateczne rozstrzygnięcia 
w tym zakresie podejmuje Dziekan Wydziału. 
3. Przesunięcie terminu płatności za usługi edukacyjne na studiach 

wyższych. 
Zgodnie z § 2 ust. 6 ww. Zarządzenia Rektora AGH Nr 32/2020 z dnia 26 maja br. 
w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku termin płatności za usługi 
edukacyjne na studiach wyższych w AGH został przedłużony do 15 czerwca br. 
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