75.0200.60.2021
Zarządzenie nr 53
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (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 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Określa się zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022:
1) na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach pierwszego stopnia;
2) na studiach drugiego stopnia;
3) na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich;
4) na studiach podyplomowych.
§2
1. W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie
prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.
2. W terminie do dnia 10 września 2021 roku – w przypadku zajęć w semestrze zimowym
i całorocznych oraz w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku – w przypadku zajęć
w semestrze letnim:
1) dziekan lub upoważniona osoba – w zakresie kształcenia na studiach;
2) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
3) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich;
4) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach
podyplomowych,
przedstawiają Prorektorowi UJ ds. dydaktyki i ogłaszają na stronie internetowej danej
jednostki organizacyjnej UJ wykaz zajęć ze szczegółowym opisem sposobu ich
prowadzenia, z uwzględnieniem ust. 4.
3. Prowadzący zajęcia ma obowiązek realizacji zajęć zgodnie z wykazem, o którym mowa
w ust. 2.
4. Zajęcia mogą być realizowane w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego pod warunkiem
zachowania aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.
5. W zakresie kształcenia zdalnego zastosowanie mają wytyczne określone w:
1) komunikacie nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość;
2) komunikacie nr 28 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia
9 października 2020 roku w sprawie wymagań obowiązujących w zakresie prowadzenia

zajęć dydaktycznych realizowanych w formie kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne) umożliwiających rozliczanie
obciążenia dydaktycznego osób prowadzących kształcenie zdalne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (nie dotyczy Collegium
Medicum).
§3
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie również po terminach,
o których mowa w § 2 ust. 2.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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