
 

 

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
prof. dr hab. inż. 

Wojciech Łużny 
 
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza 

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków 

tel. +48 12 617 20 06, fax +48 12 633 26 49 

e–mail: pro.ksztal@agh.edu.pl, www.agh.edu.pl 

 

COK-D.423-4/2021                                                                Kraków, 7 maja 2021 r. 

 

Szanowni Państwo 
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH 
Prowadzący zajęcia 
Studenci 
Członkowie Wspólnoty AGH 

  

Szanowni Państwo 

 

W związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną, biorąc pod uwagę obecny stan 
epidemii oraz nadal aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poniżej przekazuję wytyczne dotyczące 
zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów 
w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021. 

Poniższe wytyczne uwzględniają stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki zawarte 

w piśmie Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka z dnia 28 kwietnia br. skierowanym na ręce 
Prof. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (KRASP). 

Pragnę jednak zastrzec, że z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania 
zewnętrzne oraz przepisy prawa niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji 

w zależności od rozwoju sytuacji oraz decyzji władz krajowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych wątpliwości, gorąco zachęcam do kontaktu 
z Centrum Organizacji Kształcenia. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej 
www.cok.agh.edu.pl/kontakt/ . 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ 
KOŃCZĄCYCH ZAJĘCIA I EGZAMINÓW,  

W LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) 
obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii nie określa zasad prowadzenia kształcenia na studiach w uczelniach.  
Egzaminy, zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, będące elementem 
odbywanego na uczelniach kształcenia, należy traktować jako integralną część nauczania 
realizowanego w uczelni. W związku z tym, w kontekście ww. rozporządzenia Rady 
Ministrów, według MEiN zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, 

zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, tym samym nie 
podlegają ograniczeniom określonym w ww. przepisach. 
Nadal obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza możliwość odbywania zajęć w siedzibie uczelni, które 

nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
oraz tych przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.  
Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia należy do rektora uczelni, który 
określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające 
bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.  

Zdaniem MEiN istnieje zatem możliwość organizacji w czasie epidemii zaliczeń, 
egzaminów oraz egzaminów dyplomowych stacjonarnie – tj. w siedzibie uczelni. 
Decyzja o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych 
zajęć, a także egzaminu dyplomowego również należy do władz uczelni.  
 
W związku z powyższym, w obecnej, poprawiającej się, sytuacji epidemicznej dążąc do 

zapewnienia rzetelnej weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów, 
decyzją Władz Rektorskich AGH zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy 
w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej będą mogły odbywać się w trybie 
tradycyjnym w budynkach Uczelni, oczywiście z bezwzględnym obowiązkiem 
zachowania wszelkich reżimów sanitarnych i procedur zapewniających bezpieczeństwo 

wszystkich osób biorących w nich udział, w szczególności z uwzględnieniem konieczności 
zachowania odpowiedniego dystansu, dostosowania odpowiedniej liczby osób w danej sali 
oraz możliwości równoczesnego gromadzenia się studentów przed budynkami, w holach 
itp. 
 
Nadal jednak utrzymujemy możliwość zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia 

się. 
 
Decyzje co do trybu organizacji zaliczenia czy egzaminu (tradycyjny czy zdalny) 
pozostawiamy prowadzącym zajęcia oraz osobom odpowiedzialnym za 
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przedmioty. W razie sprzeciwu studentów ostateczne rozstrzygnięcia w tym 
zakresie będzie podejmował Dziekan Wydziału. 

 
Proszę jednak o zachowanie jednolitego trybu i formy przeprowadzenia zaliczenia lub 
egzaminu we wszystkich terminach dla wszystkich studentów, tzn. wykluczone jest 
przeprowadzanie zaliczenia lub egzaminu w postaci mieszanej, tj. dla części grupy zdalnie, 
zaś dla części stacjonarnie w pomieszczeniach Uczelni, w zależności od preferencji czy 

wyboru studentów. Oczywiście, jeśli z przyczyn losowych, zdrowotnych bądź niezależnych 
od studenta, jego udział w zaliczeniu lub egzaminie nie będzie możliwy, wówczas taką 
nieobecność można uznać za usprawiedliwioną, bez negatywnych konsekwencji dla 
studenta. 
 

Proszę również, aby wszelkie informacje o obowiązującym trybie zaliczenia lub egzaminu 
przekazać studentom nie później niż wraz z ustaleniem harmonogramu zaliczeń 
i egzaminów, tj. nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 
 

W celu umożliwienia udziału studentów w zaliczeniach lub egzaminach przeprowadzanych 
tradycyjnie stacjonarnie na Uczelni, Miasteczko Studenckie AGH zapewnia możliwość 

zakwaterowania studentów na pobyty krótkoterminowe (jedno- lub kilkudniowe) 
z zachowaniem bezpieczeństwa oraz wszelkich reżimów sanitarnych. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej MS AGH 
https://www.miasteczko.agh.edu.pl/ . 

 

Wszelkie szczegółowe zasady organizowania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym 
zawarte w moich Wytycznych z 11 stycznia br., które obowiązywały w zimowej sesji 
egzaminacyjnej, nadal pozostają aktualne. Są dostępne na stronie Centrum Organizacji 
Kształcenia:  
https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-nauczania/aktualnosci-dzialu/info/article/wytyczne-
prorektora-ds-ksztalcenia-dot-zasad-i-organizacji-zaliczen-i-egzaminow-sesja-zimowa-

20/  . 
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