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dotyczy: organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo
W związku z licznie pojawiającymi się zapytaniami w sprawie organizacji zajęć w nowym
roku akademickim 2020/2021, mając na uwadze fakt, że prognozy w zakresie sytuacji
epidemicznej w Polsce i na świecie wskazują na drugą falę koronawirusa SARS-CoV-2
jesienią bieżącego roku, w niniejszym piśmie przekazuję wytyczne dotyczące
organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku
akademickim 2020/2021.

1.

organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzeniem Nr 45/2020 z dnia 14 lipca br. Rektor AGH ustalił szczegółową organizację
roku akademickiego 2020/2021. Zajęcia, wzorem lat poprzednich, rozpoczną się
1 października br., z tym że, dążąc do ograniczenia licznych skupisk studentów, zwłaszcza
nowoprzyjętych, w jednym czasie na terenie i w murach naszej Uczelni, w dniach 1 i 2
października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów będą mogły być
prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W dniu 5 października br. planowana jest centralna inauguracja roku akademickiego,
zatem prawdopodobnie w tym dniu zostaną ogłoszone godziny rektorskie.
W świetle powyższego zajęcia w budynkach Uczelni dla nowoprzyjętych studentów
rozpoczną się 6 października br.
Zajęcia semestru zimowego potrwają do 27 stycznia 2021 r., z przerwą na wakacje
zimowe (23 grudnia br. – 3 stycznia 2021 r.), zaś zimowa sesja egzaminacyjna jest
planowana w okresie od 28 stycznia do 21 lutego 2021 r.
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Przerwę międzysemestralną zaplanowano w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 r., zaś
zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się 1 marca 2021 r.
Zajęcia semestru letniego planowane są do 16 czerwca 2021 r., zaś letnia sesja
egzaminacyjna: cz. podstawowa jest planowana w dniach 17-30 czerwca 2021 r., zaś cz.
poprawkowa – w dniach 1-15 września 2021 r. Wakacje letnie planowane są w miesiącu
lipcu i sierpniu 2021 r.

2.

liczebność grup studenckich

Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. Rektor AGH ustalił liczebność grup
studenckich na studiach wyższych.
Zgodnie z ww. zarządzeniem maksymalna liczba studentów w grupach w ramach
poszczególnych form zajęć dydaktycznych prowadzonych w postaci tradycyjnej
z bezpośrednim udziałem studentów oraz nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość
wynosi:
maksymalna liczba studentów w grupie
rodzaj zajęć

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

studia
studia
pierwszego
drugiego
stopnia
stopnia
liczba osób uzależniona od wymogów Głównego Inspektora
Sanitarnego, jakie należy spełnić dla maksymalnego
bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia
ze studentami, przy uwzględnieniu innych przepisów
obowiązujących w tym zakresie w Uczelni
20 osób
24 osoby
12 osób
(15 osób w pracowniach
komputerowych)

10 osób
(15 osób w pracowniach
komputerowych)

Ćwiczenia projektowe

24 osoby

20 osób

Konwersatoria

24 osoby

20 osób

Zajęcia seminaryjne

24 osoby

20 osób

Zajęcia praktyczne

24 osoby

20 osób

Zajęcia warsztatowe

24 osoby

20 osób

Lektoraty

20 osób

20 osób

Zajęcia terenowe

12 osób

10 osób

30 osób / grupa w sali
15 osób / grupa na pływalni

nie dotyczy

Ćwiczenia laboratoryjne

Zajęcia z wychowania
fizycznego

Z kolei, maksymalna liczba studentów w grupach w ramach poszczególnych form zajęć
dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość wynosi:
rodzaj zajęć

maksymalna liczba studentów w grupie

studia
pierwszego
stopnia

studia
drugiego
stopnia

̶

̶

Ćwiczenia audytoryjne

30 osób

24 osoby

Ćwiczenia laboratoryjne*

15 osób

12 osób
(15 osób w pracowniach
komputerowych)

Ćwiczenia projektowe*

30 osób

24 osoby

Konwersatoria

30 osób

24 osoby

Zajęcia seminaryjne

30 osób

24 osoby

Zajęcia praktyczne*

30 osób

24 osoby

Zajęcia warsztatowe*

30 osób

24 osoby

Lektoraty

20 osób

20 osób

Zajęcia terenowe*

15 osób

12 osób

Wykłady

Zajęcia z wychowania
nie dotyczy
nie dotyczy
fizycznego
* pod warunkiem, że realizacja takiej formy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość jest możliwa

Decyzje w kwestii minimalnej liczby studentów w ww. grupach oraz podziału na grupy leżą
w gestii władz dziekańskich, z tym że w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych
w budynkach Uczelni (pierwsza tabela) organizując takie zajęcia należy uwzględnić
obowiązujące wytyczne i wymogi dotyczące maksymalnego bezpieczeństwa studentów
oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami, przede wszystkim wymogi Głównego
Inspektora Sanitarnego (GIS).
Z uwagi na zmniejszenie liczby studentów w grupach od nowego roku akademickiego
postanowiono, że w roku akademickim 2020/2021 w uzasadnionych przypadkach
Prorektor ds. Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału będzie mógł wyrazić
zgodę na ustalenie maksymalnej liczby studentów w grupie na zasadach
dotychczasowych ustalonych w zarządzeniu Nr 32/2017 Rektora AGH z dnia 6 lipca
2017 r. Pisma w tej sprawie można będzie składać za pośrednictwem Centrum Organizacji
Kształcenia nie później niż do 15 września br.
Pragnę wyraźnie podkreślić, że działania władz rektorskich w kierunku zmniejszenia
maksymalnej liczebności grup studenckich mają charakter strategiczny i wynikają głównie
z troski o jakość kształcenia, zwłaszcza na drugim stopniu studiów oraz na zajęciach
o charakterze praktycznym, wyjścia naprzeciw zmianom wynikającym z uzyskania statusu
uczelni badawczej, a – przede wszystkim – konieczności uwzględnienia ograniczeń
i wymogów związanych z zagrożeniem epidemicznym. Jasne jest jednak, że ograniczone
możliwości finansowe i lokalowe wydziałów i innych jednostek prowadzących dydaktykę
mogą w niektórych przypadkach opóźnić pełne wdrożenie tych zapisów, zwłaszcza
w obszarze ćwiczeń rachunkowych na pierwszym roku pierwszego stopnia.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę sygnalizowane przez niektóre Wydziały AGH problemy
z obciążeniem sal dydaktycznych, bardzo proszę, aby te Wydziały, które dysponują salami
dydaktycznymi umożliwiły korzystanie z nich dla celów dydaktycznych przez inne jednostki
naszej Uczelni.

3.

organizacja zajęć dydaktycznych
akademickim 2020/2021

na

studiach

wyższych

w roku

Po licznych dyskusjach w gronie władz Uczelni, biorąc pod uwagę głosy studentów oraz
prodziekanów odpowiedzialnych na poszczególnych wydziałach za proces kształcenia,
postanowiono, że zajęcia w nowym roku akademickim będą mogły odbywać się
w budynkach Uczelni z następującymi ograniczeniami i obostrzeniami:
a) wykłady – takie zajęcia w dużych grupach studenckich będą mogły odbywać się co
do zasady zdalnie. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez
kadrę dydaktyczną, oraz studentów, istnieje możliwość organizacji tej formy zajęć
w postaci hybrydowej, tzn. gdzie niewielka część studentów, przy spełnieniu
wymogów GIS, uczestniczy w zajęciach na sali wykładowej, pozostali zaś biorą udział
w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw.
streaming zapewniający transmisję wykładu w czasie rzeczywistym);
b) pozostałe zajęcia – będą mogły odbywać się:
1) w sposób tradycyjny – w budynkach Uczelni z zachowaniem wszystkich
obowiązujących wymogów sanitarnych GIS, jakie powinny być spełnione dla
maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze
studentami w zakresie:
 osób biorących udział w zajęciach
 zasad ochrony indywidualnej
 zasad bezpieczeństwa związanych z pomieszczeniami
 dodatkowych zasad bezpieczeństwa
 postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta.
Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą nadal
zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów
bezpieczeństwa GIS i stosowania się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych
obowiązujących w Uczelni, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach bądź
odmowy dopuszczenia do zajęć w przypadku niestosowania się do ww. wymogów
i zaleceń, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni.
Rekomenduję, aby przede wszystkim rozważyć organizację w murach naszej
Uczelni zajęć o charakterze praktycznym (laboratoriów, zajęć warsztatowych
i projektowych itp.).

2) w sposób zdalny – na zasadach określonych w Uczelni w zarządzeniu Rektora
dot. e-learningu. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowego zarządzenia
Rektora w tej sprawie, z tym że niezależnie od zapisów nowego zarządzenia,
należy podkreślić, że zajęcia zdalne będą mogły być prowadzone
z wykorzystaniem
infrastruktury
informatycznej
i oprogramowania
umożliwiającego
synchroniczną
i asynchroniczną
interakcję
między
studentami i osobami prowadzącymi zajęcia w szczególności:
 narzędzi do kształcenia na odległość oferowanych przez Centrum eLearningu AGH (CeL) w ramach Uczelnianej Platformy e-Learningowej
(UPeL) upel.agh.edu.pl;
 narzędzi oferowanych w ramach pakietu Office365, w szczególności MS
Teams;
 narzędzi do kształcenia na odległość dotychczas stosowanych w procesie
kształcenia na poszczególnych Wydziałach.

Pragnę również zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.
poz. 1861, z późn. zm.) zajęcia mogą być prowadzone zdalnie pod warunkiem,
że nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia są
przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię.
W związku z powyższym, rekomenduję, aby wszystkie osoby prowadzące
zajęcia zdalne ze studentami w roku akademickim 2020/2021 posiadały
stosowne certyfikaty sygnowane przez Centrum e-Learningu AGH, a osoby,
które takich certyfikatów nie posiadają, wzięły udział w szkoleniu
organizowanym przez CeL AGH – w nadchodzącym roku akademickim
planowanych jest kilka edycji takich szkoleń.
Szczegółowe informacje oraz aktualności na temat form pracy zdalnej
w ramach UPeL są zamieszczane na stronie Centrum e-Learningu
www.cel.agh.edu.pl. Natomiast w przypadku MS Teams proszę o kontakt
z Uczelnianym Centrum Informatyki (namiary dostępne na stronie
www.uci.agh.edu.pl).
Należy również zwrócić uwagę prowadzącym zajęcia
przeprowadzili
dla
studentów
krótkie
szkolenie
przygotowujące do udziału w zajęciach zdalnych.

zdalne, aby
(instruktaż)

Dodatkowo, prowadzenie zajęć zdalnych z wykorzystywaniem innych narzędzi
do kształcenia na odległość niż wskazane powyżej, będzie możliwe, pod
warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia specjalnych kosztów przez
studentów, ani nie naruszają warunków licencyjnych korzystania z tych
narzędzi. Ponadto, należy zadbać, aby takie narzędzia gwarantowały
bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących
w zajęciach, w szczególności należy bezwzględnie zawrzeć umowę
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 28
ust. 3 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1);
3) w sposób mieszany – część zajęć bądź niektóre formy zajęć odbywają się
w budynkach Uczelni z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów
sanitarnych GIS, a część zajęć bądź niektóre formy odbywają się zdalnie.
Szczegółowy sposób organizacji zajęć w ramach kierunków studiów pozostawiamy do
decyzji władz dziekańskich oraz koordynatorów przedmiotów (osób odpowiedzialnych
za poszczególne przedmioty), zaś w przypadku w przypadku lektoratów i zajęć
z wychowania fizycznego – odpowiednio do decyzji Dyrektora Studium Języków
Obcych i Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w porozumieniu
z Dziekanem Wydziału.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z Regulaminem studiów AGH (§ 7 ust. 21)
Dziekan Wydziału ustala i ogłasza harmonogram zajęć w danym semestrze
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Studentom należy zatem
przekazać informacje o tym, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia, najpóźniej
w powyższym terminie. Za zgodą Prorektora ds. Kształcenia, na wydziałach, gdzie
prowadzona jest rekrutacja na drugi stopień studiów we wrześniu br.,
w uzasadnionych przypadkach ogłoszenie harmonogramów zajęć będzie możliwe nie
później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym
w nadchodzącym roku akademickim.
Informuję również, że w przypadku studentów zagranicznych Wydziały, które
będą oferować im przedmioty w ramach kursów wydziałowych, zobowiązane są do
utworzenia grup ćwiczeniowych w systemie USOS oraz zdefiniowania przedmiotów,
które dotychczas nie były wykazane w systemie USOS. Każdej utworzonej grupie
należy przyporządkować określony limit osób oraz określić grafik i lokalizację zajęć.
Ze względu na terminy rejestracji na przedmioty, czynności tych należy dokonać
najpóźniej do 8 września br. włącznie.
Jednocześnie, z uwagi na wyjątkowo późną rekrutację na studia pierwszego stopnia
na najbliższy rok akademicki, a także mając na względzie sytuację ekonomiczną wielu
studentów, w tym także studentów zagranicznych, i potrzebę podjęcia przez nich
decyzji o ewentualnym zakwaterowaniu w Krakowie (poza miejscem zamieszkania)
oraz konieczność zapoznania się z narzędziami, za pomocą których będą realizowane
zajęcia, proszę i gorąco apeluję, aby najpóźniej do końca sierpnia br.
przygotować i udostępnić na stronach internetowych Państwa Wydziałów
szczegółowe informacje w tym zakresie (m.in. w jaki sposób będą realizowane
zajęcia na Państwa Wydziałach: w budynkach Uczelni, zdalnie, a jeśli tak, to przy
pomocy, jakich narzędzi, czy też w sposób mieszany).
Natomiast terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych należy ogłosić na 3 tygodnie
przed rozpoczęciem semestru.
c) blokowanie zajęć
Jednocześnie, rekomenduję i gorąco zachęcam, aby w miarę możliwości, zajęcia
w budynkach Uczelni zorganizować w taki sposób, aby zajęcia odbywały się
w większych blokach godzinowych w celu ograniczenia tworzenia się i wymiany grupy
studentów przed i po zajęciach (bloki półdniowe albo jednodniowe dla jednej grupy
studentów bądź w ramach całego kierunku studiów) wraz z odpowiednim odstępem
czasowym w celu przeprowadzenia dezynfekcji sal dydaktycznych.
Gorąco zachęcam do takiej organizacji zajęć i ustalenia harmonogramu ich odbywania,
aby w razie ponownego ograniczenia funkcjonowania uczelni przez władze państwowe
i zawieszenia zajęć tradycyjnych, zmiana i kontynuacja zajęć w trybie zdalnym była jak
najmniej uciążliwa dla studentów i prowadzących zajęcia.

4.

organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz
w ramach innych form kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W przypadku zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form
kształcenia wszystkie zasady organizacji zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni
obowiązujące na studiach wyższych znajdują również zastosowanie.
Decyzje w tych sprawach będzie podejmował kierownik studiów podyplomowych lub
koordynator innej formy kształcenia (kursu/szkolenia) w porozumieniu z Dziekanem
Wydziału. Również i w tym przypadku należy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem
studiów podyplomowych (§ 10) studia podyplomowe odbywają się według harmonogramu
studiów podyplomowych, który ustala i ogłasza uczestnikom kierownik studiów
podyplomowych na stronie internetowej organizatora studiów podyplomowych.
Harmonogram studiów podyplomowych określa w szczególności termin rozpoczęcia
i ostatecznego zakończenia danej edycji studiów podyplomowych, terminy rozpoczęcia
i zakończenia zajęć, a także terminy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, składania
prac końcowych i egzaminów końcowych, jeżeli są wymagane, a także terminy wydawania
świadectw ukończenia studiów podyplomowych w ramach konkretnej edycji studiów
podyplomowych.
Na podstawie harmonogramu studiów podyplomowych kierownik studiów podyplomowych
ustala i ogłasza uczestnikom szczegółowy rozkład zajęć w konkretnym semestrze studiów
wraz z informacją o miejscu i czasie odbywania zajęć nie później niż na 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych na stronie
internetowej organizatora.
Na zakończenie pragnę podkreślić, że jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce
ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
studentów, kadry dydaktycznej oraz wszystkich członków wspólnoty AGH,
władze Uczelni będą natychmiast podejmować stosowne kroki w celu adaptacji
organizacji roku akademickiego oraz zajęć dydaktycznych do aktualnej sytuacji.
Jestem przekonany, że w tej wyjątkowej i niepewnej sytuacji, w której przyszło nam
funkcjonować w nadchodzącym roku akademickim, w trosce o zdrowie wszystkich
członków naszej wspólnoty akademickiej oraz ich rodzin i bliskich, wspólnie dołożymy
wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom związanym z organizacją procesu kształcenia
w nowym roku akademickim.
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