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 Zarządzenie nr 127  

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z dnia 5 listopada 2020 roku 

 
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum) 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), mając na uwadze sytuację 
epidemiczną, zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Od dnia 9 listopada 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 

2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie 
kształcenia zdalnego. 

2. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą 
być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach określa załącznik 
do zarządzenia. 

4. Dziekan w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku przedstawia Prorektorowi UJ 
ds. dydaktyki i ogłasza na stronie internetowej wydziału wykaz zajęć, które będą 
prowadzone w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek realizacji zajęć odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub 
wykazem, o którym mowa w ust. 4. 

 
§ 2 

 
Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020 roku 
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 
2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum); 

2) zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2020 
roku w sprawie dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nie dotyczy 
Collegium Medicum). 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 
 



                                            
 

Załącznik do zarządzenia nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 r. 
  

 
 

Jednostka organizacyjna  Sposób organizacji zajęć od dnia 9 listopada 2020 roku        

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii       

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

Wydział Biologii        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

Wydział Chemii        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

Wydział Filologiczny        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy 

kształcenie będzie odbywać się zdalnie       

Wydział Filozoficzny        

pedagogika i psychologia kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

pozostałe kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie       

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

Wydział Geografii i Geologii        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

Wydział Historyczny        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie       

Wydział Matematyki i Informatyki        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy 

kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć 
na studiach podyplomowych 

      

Wydział Polonistyki        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć       

      

Wydział Prawa i Administracji        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie        

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie        

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej        

wszystkie kierunki, poziomy 
i formy kształcenie będzie odbywać się zdalnie  

          
 


