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Szanowni Państwo 

 

Nadzwyczajny stan funkcjonowania naszej Uczelni, ale również całej otaczającej nas 

rzeczywistości zmienił się bardzo radykalnie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wygląda 

na to, że ten stan przedłuży się.  

Powoli przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości – i władze Uczelni i studenci, 

i nauczyciele akademiccy, i pracownicy administracyjni Uczelni. Elastyczność staje się 

nie tylko frazesem – wszyscy musimy adaptować się i ciągle szukać nowych 

rozwiązań. 

 

Naszym wspólnym celem jest ograniczenie skutków czasowego zawieszenia zajęć 

dydaktycznych prowadzonych tradycyjnie z bezpośrednim udziałem studentów oraz 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia na rzecz zajęć 

zdalnych w taki sposób, aby umożliwić studentom, jeśli jest to oczywiście tylko 

możliwe, udział w procesie dydaktycznym i realizację programu studiów, 

w szczególności uzyskanie efektów uczenia się. 

 

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę: 

 

 ograniczenia funkcjonowania uczelni narzucone rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 

 rekomendację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zdalnego 

kształcenia w uczelniach dostępną na www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-

zdalne-na-uczelniach , 
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 wymogi formalne związane ze zdalnym kształceniem na studiach wyższych 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.),  

 

oraz działając z upoważnienia JM Rektora AGH przekazuję szczegółowe wytyczne 

dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w AGH 

w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni spowodowanego stanem epidemii. 

 

Jednocześnie zastrzegam, że niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji 

w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz państwowych, w tym w szczególności 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

I. Zajęcia na studiach wyższych 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, zarówno stacjonarnych, jak 

i niestacjonarnych, przewidziane programem studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu studiów należy prowadzić z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość albo z wykorzystaniem innych sposobów realizacji tych 

zajęć w ramach tzw. zajęć zdalnych, niezależnie od tego, czy zostało to 

przewidziane w programie studiów. 

2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 nie znajduje zastosowania, jeżeli 

z oczywistych względów, w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, 

w tym możliwości techniczne i logistyczne, prowadzenie zajęć w sposób określony 

w pkt 1 nie jest możliwe. Dotyczy to w szczególności zajęć laboratoryjnych (z 

wyłączeniem laboratoriów komputerowych), zajęć praktycznych, zajęć 

warsztatowych oraz zajęć terenowych. Takie zajęcia zostają zawieszone, zaś 

niezrealizowany wymiar tych zajęć będzie podlegał realizacji i odrobieniu po 

zakończeniu okresu nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni. 

3. Po zakończeniu okresu nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni zajęcia 

dydaktyczne powinny być kontynuowane w postaci tradycyjnej z bezpośrednim 

udziałem studentów oraz nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia, z tym że dopuszcza się możliwość kontynuacji prowadzenia zajęć zdalnych 

w bieżącym semestrze za zgodą Dziekana Wydziału, w szczególności w przypadku 

gdy zajęcia są prowadzone przez osobę przebywającą za granicą albo w których 

udział biorą studenci zagraniczni, którzy z przyczyn niezależnych nie będą mogli 

powrócić do Polski. 

4. W przypadku obowiązkowych praktyk zawodowych, ze względu na brak 

możliwości lub ograniczenia w ich odbywaniu z powodu wystąpienia stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dopuszcza się możliwość: 

1) skrócenia czasu trwania praktyki i jej zaliczenia, pod warunkiem, że zostały 

osiągnięte zakładane efekty uczenia się; 

2) skrócenia czasu trwania praktyki i realizacji zakładanych efektów uczenia się 

w sposób alternatywny, np. przez przeprowadzenie symulacji w sposób 

zdalny; 

3) zmiany terminu odbycia praktyk zawodowych i terminu zaliczenia. 

 



 

 

II. Realizacja zajęć zdalnych na studiach wyższych 

1. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury 

informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną 

i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia 

(przykładowo w postaci webinarów w wirtualnych klasach lub pokojach, poprzez 

przesyłanie i sprawdzanie zadań, pracę grupową, pracę na forum dyskusyjnym 

itp.). 

2. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z wykorzystaniem w szczególności: 

1) narzędzi do kształcenia na odległość oferowanych przez Centrum e-Learningu 

AGH (CeL) w ramach Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) 

upel.agh.edu.pl; 

2) narzędzi do kształcenia na odległość dotychczas stosowanych w procesie 

kształcenia na poszczególnych Wydziałach; 

3) narzędzi oferowanych w ramach pakietu Office365, w szczególności MS 

Teams. 

3. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć zdalnych z wykorzystywaniem 

innych narzędzi do kształcenia na odległość niż określone w pkt 2, a także innych 

sposobów realizacji zajęć zdalnie, w szczególności przy użyciu aplikacji, mediów 

społecznościowych, serwisów streamingowych, komunikatorów oraz innych 

środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

pomiędzy studentami i osobą prowadzącą zajęcia, pod warunkiem, że nie 

wymagają one ponoszenia specjalnych kosztów przez studentów, ani nie 

naruszają warunków licencyjnych korzystania tych narzędzi. 

4. Ze względu na wyjątkową sytuację: 

1) zajęcia zdalne mogą być prowadzone przez osoby nieposiadające wymaganego 

certyfikatu; 

2) studenci są zwolnieni z obowiązku odbycia szkoleń przygotowujących do 

udziału w zajęciach zdalnych, z tym że osoba prowadząca takie zajęcia ma 

obowiązek poinformować studentów o technicznych i logistycznych aspektach 

udziału w takich zajęciach (w postaci krótkiej instrukcji lub informacji), 

a student ma obowiązek się z nimi zapoznać. 

5. Szczegółowe informacje oraz aktualności na temat form pracy zdalnej w ramach 

UPeL są zamieszczane na stronie Centrum e-Learningu www.cel.agh.edu.pl . 

 

 

III. Obowiązki osób prowadzących zajęcia zdalne 

1. Osoby prowadzące zajęcia zdalne w porozumieniu i w uzgodnieniu z prowadzącym 

przedmiot (koordynatorem przedmiotu) oraz Dziekanem Wydziału mają 

obowiązek ustalić: 

1) sposób i tryb realizacji zajęć zdalnych; 

2) terminy realizacji zajęć zdalnych; 

3) metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w ramach zajęć zdalnych. 

2. Osoby prowadzące zajęcia zdalne mają także obowiązek: 

1) przygotować i udostępnić lub wskazać źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć zdalnych, chyba że już zostały wskazane w sylabusie 

przedmiotu, oraz zapewnić bezpłatnie dostęp do materiałów dydaktycznych 

opracowanych w postaci elektronicznej; 

http://www.cel.agh.edu.pl/


 

 

2) poinformować studentów danej grupy o sposobie i trybie realizacji zajęć 

zdalnych oraz terminach ich realizacji z odpowiednim wyprzedzeniem, za 

pomocą poczty elektronicznej, korespondencji mailowej dostępnej 

w Wirtualnej Uczelni lub USOSweb (w zależności od rocznika), ogłoszeń na 

stronie internetowej danej jednostki (wydziału lub katedry) lub w inny sposób. 

3. Prowadzący zajęcia powinien dbać o jakość materiałów dydaktycznych 

opracowanych w postaci elektronicznej. 

4. Prowadzący przedmiot (koordynator przedmiotu) powinien monitorować jakość 

materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej. 

5. Z uwagi na wyjątkową sytuację należy zapewnić studentom możliwość udziału 

w dyżurach lub konsultacjach z wykorzystaniem komunikatorów lub innych 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

IV. Weryfikacja efektów uczenia się w ramach zajęć zdalnych 

1. Dopuszcza się weryfikację zakładanych efektów uczenia się w ramach realizacji 

zajęć zdalnych oraz monitorowanie poziomu wiedzy studentów, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji 

efektów uczenia się oraz jego rejestrację (zapisywanie form aktywności), 

w szczególności poprzez odpowiedź ustną w trakcie tych zajęć lub konsultacji, 

zadania domowe lub przygotowanie materiałów w ramach pracy własnej 

(ocenianiu podlegają także skany, dokumenty print screen i inne), testy on-line, 

zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi do kształcenia na 

odległość. 

2. O postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach studenci powinni być informowani 

na bieżąco z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość, o których 

mowa w pkt II, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencji mailowej 

dostępnej w Wirtualnej Uczelni lub USOSweb (w zależności od rocznika). 

3. Jeżeli z uwagi na zaistniałą wyjątkową sytuację zajęcia są prowadzone 

z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość, zaleca się dostosowanie: 

1) warunków zaliczenia zajęć lub całego przedmiotu do zmienionej postaci, 

w szczególności w zakresie zasad udziału w zajęciach zdalnych, metod 

weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, sposobu ich zaliczenia, sposobu 

ustalania oceny końcowej z przedmiotu, sposobu i trybu wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach zdalnych; 

2) form aktywności studenta na zajęciach zdalnych w ramach danego przedmiotu 

i ich wymiaru godzinowego, z tym że sumaryczne obciążenie pracą studenta 

wpływające na liczbę punktów ECTS określone w sylabusie przedmiotu nie 

może ulec zmianie. 

4. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w przypadku zajęć zdalnych realizowanych 

w bieżącym semestrze należy zrezygnować z weryfikacji obecności na zajęciach 

(frekwencji) jako kryterium warunkującego zaliczenie zajęć bądź dopuszczenie do 

egzaminu bądź zaliczenie całego przedmiotu. 

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach zdalnych prowadzonych 

w trybie synchronicznym student powinien mieć dostęp do materiałów 

dydaktycznych do wykorzystania w trybie offline na zasadach określonych przez 

prowadzącego zajęcia lub można zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć. 

6. Dostosowanie warunków zaliczenia zajęć lub przedmiotu do zmienionej postaci 

zajęć: 



 

 

1) dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału, w porozumieniu ze 

studentami danej grupy zajęć; 

2) nie może prowadzić do zmiany zakładanych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów oraz w sylabusie przedmiotu. 

7. O wszelkich zmianach związanych z dostosowaniem warunków realizacji zajęć 

oraz ich zaliczenia należy poinformować studentów za pomocą poczty 

elektronicznej, korespondencji mailowej dostępnej w Wirtualnej Uczelni lub 

USOSweb (w zależności od rocznika), ogłoszeń na stronie internetowej danej 

jednostki (wydziału lub katedry) lub w inny sposób. 

 

V. Organizacja zajęć zdalnych 

1. Zaleca się przeprowadzenie zajęć zdalnych w terminach wynikających 

z harmonogramu zajęć w bieżącym semestrze ustalonego przez Dziekana 

Wydziału. 

2. Z uwagi na wyjątkową sytuację, dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian 

w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia i prowadzącym przedmiot (koordynatorem 

przedmiotu): 

1) w harmonogramach zajęć w bieżącym semestrze, zarówno na studiach 

stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych; 

2) w zakresie liczebności grup studenckich zajęć zdalnych realizowanych 

w bieżącym semestrze. 

3. W szczególności w przypadku przedmiotów obejmujących także formy zajęć, 

których prowadzenie zdalnie nie jest możliwe, zaleca się zmiany 

w harmonogramach zajęć mające na celu organizację zajęć, które można 

przeprowadzić zdalnie w ramach tzw. bloków zajęć, o których mowa w § 7 pkt 17 

pkt 2 Regulaminu studiów AGH (odstępstwa od cykliczności prowadzenia zajęć 

w poszczególnych tygodniach w bieżącym semestrze) tak, aby zajęcia, które były 

zaplanowane na cały semestr i które nie wymagają bezpośredniego udziału 

studentów oraz osób prowadzących zajęcia zorganizować i przeprowadzić zdalnie 

w pierwszej kolejności, zaś zajęcia, które z oczywistych względów nie mogą być 

w ten sposób realizowane, przesunąć w czasie na drugą część semestru. 

4. Wprowadzając zmiany w harmonogramach zajęć w bieżącym semestrze należy 

wziąć pod uwagę: 

1) możliwości i potrzeby kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

2) możliwości psychofizyczne i obciążenie studentów w poszczególnych 

godzinach i dniach tygodnia. 

 

VI. Prawa i obowiązki studentów w związku z realizacją zajęć zdalnych 

1. Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej organizacji i realizacji zajęć 

zdalnych, w tym w szczególności o sposobie, trybie i terminach ich realizacji oraz 

o metodach weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w ramach danych zajęć, 
o technicznych i logistycznych aspektach udziału w takich zajęciach (w postaci 

krótkiej instrukcji lub informacji), o dostosowaniu warunków zaliczenia zajęć lub 

przedmiotu, a także o zmianach w harmonogramach zajęć w bieżącym semestrze.  



 

 

2. Student ma obowiązek zapoznać się z informacjami (instrukcjami) dotyczącymi 

technicznych i logistycznych aspektów udziału w zajęciach zdalnych. 

3. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zdalnych oraz realizować zajęcia 

zdalne, w tym w szczególności wykonywać zadania lub prace lub przygotowywać 

materiały w ramach pracy własnej określone przez prowadzącego te zajęcia. 

 

 

VII. Nadzór i monitorowanie zajęć zdalnych: 

1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu kształcenia z wykorzystaniem 

zajęć zdalnych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni 

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 sprawuje Dziekan 

Wydziału. 

2. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji zajęć zdalnych, stopień 

obciążenia studentów realizacją zleconych zadań i prac oraz przeprowadzenie 

zajęć zdalnych. 

3. Z uwagi na szczególne okoliczności organizacji zajęć zdalnych, w celu 

umożliwienia i ułatwienia rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli 

akademickich, w szczególności w zakresie realizacji pensum, Dziekan Wydziału 

ma obowiązek na bieżąco monitorować, czy zajęcia dydaktyczne są realizowane, 

a jeśli tak, to które i w jaki sposób. 

4. Dziekan Wydziału ustala sposób i termin raportowania i dokumentowania 

realizacji  zajęć zdalnych przez prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem poziomu 

studiów, formy studiów oraz sposobu, trybu i terminu realizacji zajęć zdalnych. 

5. Ilekroć w niniejszych Wytycznych jest mowa o Dziekanie Wydziału należy także 

przez to rozumieć Prodziekana ds. kształcenia. 

 

 

 

          PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 

   

        prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny 


