
 
 

75.0200.108.2022 

 

Zarządzenie nr 116 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 23 września 2022 roku 

 

w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W roku akademickim 2022/2023 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie 

prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego. 

2. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, 

studentów lub doktorantów w danej grupie zajęciowej: 

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 

– mogą postanowić o tymczasowym prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu w formie 

kształcenia zdalnego na okres pozwalający na zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

§ 2 
 

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 określa Polityka bezpieczeństwa w zakresie 

przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2) stanowiąca załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 
 

 

 
Dotyczy: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)  



Załącznik do zarządzenia nr 116 Rektora UJ z dnia 23 września 2022 r. 

 
Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa  

(SARS-CoV-2) 

 

Rozdział 1: Ogólne zalecenia i zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania 

skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zaleca się wszystkim członkom wspólnoty uczelni 

skorzystanie z pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19. 

Osoby wchodzące do budynków Uniwersytetu zobowiązane są do stosowania aktualnie 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej zaleca się pozostanie w domu. 

W miarę możliwości sprawy należy załatwiać z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość. 

Zgodnie z § 2 ust. 12 Regulaminu studiów w sprawach niewymagających wydania decyzji 

administracyjnej student może złożyć wniosek za pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl na zasadach określonych przez 

dziekana; 

2) systemu USOSweb. 

Odbiór/prolongata legitymacji studenckiej/doktoranckiej 
Odbiór legitymacji lub ich prolongata powinny odbywać się w miarę możliwości 

organizacyjnych danej jednostki z wykorzystaniem systemu kolejkowego lub za 

pośrednictwem wyznaczonej osoby. Zaleca się studentom posiadającym numer PESEL 

aktywację mLegitymacji studenckiej. Więcej informacji na temat mLegitymacji znajduje się na 

stronie: USOSweb.uj.edu.pl. 

Organizacja zajęć dydaktycznych 
W przypadku zajęć stacjonarnych zaleca się stosowanie środków bezpieczeństwa, w tym: 

1) ograniczenie możliwości gromadzenia się przed salami i pomieszczeniami 

dydaktycznymi podczas wchodzenia i wychodzenia uczestników zajęć; 

2) w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

3) zaleca się, aby zajęcia były zaplanowane i prowadzone w możliwie jak najmniejszej 

grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone; 

4) w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, 

studentów lub doktorantów w danej grupie zajęciowej: 

a) dziekan lub upoważniona osoba – w zakresie kształcenia na studiach, 

b) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich, 

c) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich, 

d) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach 

podyplomowych, 

– mogą postanowić o tymczasowym prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu w formie 

kształcenia zdalnego na okres pozwalający na zapobieżenie dalszemu 

Studenci i doktoranci w przypadku zakażenia koronawirusem proszeni są  

o dobrowolne powiadomienie władz Uczelni poprzez adres mailowy: 

covidstudent@uj.edu.pl.  

Jeżeli przepisy dotyczące kwarantanny ulegną zmianie i zostanie ona 

przywrócona w określonych przypadkach, studenci i doktoranci proszeni są  

o dobrowolne poinformowanie władz Uczelni o skierowaniu ich na kwarantannę. 

mailto:covidstudent@uj.edu.pl


rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Praktyki studenckie 
Koordynatorzy/pełnomocnicy ds. praktyk studenckich obowiązani są posiadać rejestr osób, 

które delegowane są na praktyki. W jednostkach, w których realizowana jest praktyka, 

powinien być prowadzony rejestr osób obecnych na praktykach. 

Egzaminy i zaliczenia 

Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów/zaliczeń końcowych w formie zdalnej na zasadach 

określonych w zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 

2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (z późn. zm.).  

W przypadku egzaminów stacjonarnych zaleca się odpowiednie stosowanie środków 

bezpieczeństwa określonych w części „Organizacja zajęć dydaktycznych”. 

Egzamin dyplomowy 

Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej na zasadach 

określonych w zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 

2020 roku w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

W przypadku przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni wyznacza się 

konkretną godzinę egzaminu dla każdego studenta oraz zaleca się odpowiednie stosowanie 

środków bezpieczeństwa określonych w części „Organizacja zajęć dydaktycznych”. 

Wyjazdy zagraniczne studentów i doktorantów 
Osobom zakwalifikowanym na wyjazd do uczelni zagranicznej zaleca się: 

1) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju realizacji mobilności; 

2) śledzenie komunikatów oraz informacji publikowanych na stronach polskich placówek 

dyplomatycznych znajdujących się w kraju realizacji mobilności; 

3) zarejestrowanie wyjazdu w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: 

https://odyseusz.msz.gov.pl; 

4) dokładne zapoznanie się z zakresem świadczeń objętych posiadanym ubezpieczeniem 

podróżnym oraz ewentualny zakup dodatkowej polisy ubezpieczeniowej; 

5) pozostawanie w kontakcie z koordynatorem wymiany w uczelni przyjmującej oraz stały 

kontakt z uczelniami partnerskimi w zakresie organizacji obsługi studentów 

zagranicznych oraz organizacji i form prowadzenia zajęć w trakcie realizowania 

mobilności przez studentów i doktorantów UJ. 

Przyjazdy zagranicznych studentów i doktorantów 
Osobom zakwalifikowanym na przyjazd do Uniwersytetu Jagiellońskiego zaleca się: 

1) bieżące zapoznawanie się z komunikatami i zaleceniami wydawanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny; 

2) śledzenie komunikatów wydawanych przez władze UJ, dziekana lub kierownika 

jednostki przyjmującej, Dział Obsługi Studentów Zagranicznych; 

3) pozostawanie w kontakcie z uczelnią macierzystą oraz śledzenie komunikatów 

ukazujących się na stronie właściwych placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia 

osób przyjeżdżających znajdujących się w Polsce. 

Osoby przyjeżdżające zobowiązuje się w szczególności do: 

1) stosowania środków ostrożności obowiązujących na UJ, w tym ujętych w niniejszej 

polityce; 

2) niezwłocznego informowania Działu Obsługi Studentów Zagranicznych i właściwej 

jednostki uczelni wysyłającej o zmianie miejsca aktualnego pobytu, w tym o decyzji  

o powrocie do kraju pochodzenia i rezygnacji z udziału w programie wymiany; 

3) korzystania z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl jako głównego kanału 

komunikacyjnego na UJ. 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146511559/zarz_131_2020.pdf/0508be0c-5719-4832-bd00-3359f96b9add
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146511559/zarz_131_2020.pdf/0508be0c-5719-4832-bd00-3359f96b9add
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145891328/zarz_105_2020.pdf/434750d5-845c-4c7b-9bd1-e686527e56a0
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145891328/zarz_105_2020.pdf/434750d5-845c-4c7b-9bd1-e686527e56a0
https://odyseusz.msz.gov.pl/


Rozdział 2: Ogólne zalecenia i zasady – domy studenckie UJ (bez Collegium Medicum) 

 

Kwaterowanie w domach studenckich 

Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez 

Uczelnię zgodnie z przyznaniami. Administracje domów studenckich pobierają skierowania  

z systemu USOS. W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany 

miejsc. 

Rezygnacja z miejsca w domu studenckim 
Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt  

w USOSweb poprzez skorzystanie z opcji „Rezygnuj”. 

Zasady przydzielania miejsc w pokojach 
Na podstawie skierowań do domów studenckich Rada Mieszkańców przydziela osobom 

skierowanym do zakwaterowania miejsce w konkretnym pokoju. Przydział odbywa się przed 

zakwaterowaniem, w miarę dostępności miejsc w poszczególnych pokojach, przy 

uwzględnieniu rezerwacji miejsc, ograniczeń wynikających z posiadanego przez studenta 

stopnia niepełnosprawności oraz wskazanych we wniosku o przyznanie miejsca w domu 

studenckim osób, z którymi student chciał otrzymać miejsce w jednym domu studenckim. 

Zasady kontaktu z Radą Mieszkańców są podane do wiadomości na stronie internetowej 

Samorządu Studentów UJ. Administracja domu studenckiego na podstawie skierowań, 

informacji na temat przydziału miejsc w pokojach oraz na podstawie odpłatności wniesionych 

przez studentów przygotowuje karty mieszkańca (nie dotyczy DS Bursa Jagiellońska). 

Termin i godzina kwaterowania 
Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim, jest zobowiązana do określenia 

planowanego terminu i godziny zgłoszenia się do domu studenckiego w celu 

zakwaterowania poprzez uzupełnienie formularza elektronicznych zapisów. Osoba, która 

zgłosi się do zakwaterowania bez uprzedniego wypełnienia formularza lub w terminie innym 

niż zadeklarowany, jest obsługiwana w ostatniej kolejności, z uwzględnieniem godzin pracy 

administracji domu studenckiego. Zasada ta nie dotyczy osób, które otrzymały miejsce w trakcie 

roku akademickiego. 

Procedury związane z zakwaterowaniem 
Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim we wskazanych przez siebie dniu  

i godzinie, zgłasza się do administracji domu studenckiego, w którym otrzymała miejsce,  

w celu dokonania zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest 

zobowiązany przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie potwierdzające między innymi, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem domów studenckich UJ; 

2) zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu 

studenckim; 

3) zobowiązuje się do przestrzegania zasad zamieszkiwania w domu studenckim UJ, 

uwzględniających procedury mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2. 

Wzór oświadczenia wraz z linkiem do obowiązujących przepisów jest udostępniany  

w wiadomości e-mail wysłanej przez administrację domu studenckiego UJ. 

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ, dokonuje zakwaterowania osobiście,  

w administracji domu studenckiego, bez udziału osób towarzyszących (z wyjątkiem opiekunów 

osób niepełnosprawnych lub niepełnoletnich). Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała 

miejsce w domu studenckim UJ, otrzymuje w administracji domu studenckiego klucz do pokoju 

oraz (z wyjątkiem DS Bursa Jagiellońska) kartę mieszkańca. 

Ograniczenia wstępu do domu studenckiego 
Rektor UJ w odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemicznego może zdecydować  

o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących wstępu na teren domu studenckiego. 



Ograniczenia kwaterowania 
Osoba, która stwierdza u siebie objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych), powinna 

skontaktować się z administracją domu studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce, 

w celu ustalenia indywidualnego terminu i trybu zakwaterowania. Ważność skierowania osób, 

które zgłosiły niemożność zakwaterowania z powodów zdrowotnych, zostaje przedłużona. 

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować odmową zakwaterowania. 

 

Zasady korzystania z domów studenckich 

Obowiązki i ograniczenia 
Osoby przebywające na terenie domu studenckiego zobowiązane są do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Przy wejściu do budynku są ustawione punkty do 

dezynfekcji dłoni. Administracja domów studenckich, portierzy oraz Rady Mieszkańców 

informują studentów o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania  

w sytuacjach ich łamania. Niestosowanie się do ww. zasad sanitarnych funkcjonowania domów 

studenckich stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim. 

Instrukcje i informacje wywieszane w domu studenckim 
W domach studenckich są umieszczone (w języku polskim i angielskim): 

1) w widocznych miejscach: 

a) informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących 

higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa 

i oczu, unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami z objawami chorobowymi,  

w szczególności układu oddechowego, 

b) instrukcje postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących 

świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2; 

2) w ogólnodostępnych toaletach, kuchniach i pralniach – instrukcje dotyczące mycia rąk; 

3) przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk. 

Portiernie domów studenckich są wyposażone w termometry bezdotykowe. 

Kontakt z administracją domu studenckiego 
Mieszkańcy, jeżeli charakter sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami 

administracji, są zobowiązani do kontaktu mailowego lub telefonicznego. 

Przekwaterowanie 
W uzasadnionych przypadkach mieszkańcy domów studenckich mogą zostać przekwaterowani 

do innego pokoju, składu lub budynku w trakcie roku akademickiego. Zarządzający domami 

studenckimi informują władze UJ oraz Samorząd Studentów UJ o planowanym 

przekwaterowaniu. Forma zmiany miejsc i przebieg kwaterowania są ustalane bezpośrednio 

pomiędzy administracją i przekwaterowywanymi mieszkańcami. 

W przypadku braku wyrażenia zgody na zakwaterowanie na wolne miejsce w pokoju 

dwuosobowym lub dokwaterowanie drugiej osoby do zajmowanego przez mieszkańca pokoju 

dwuosobowego – mieszkaniec niewyrażający zgody na zmianę zobowiązany jest do ponoszenia 

odpłatności za zajmowane miejsce w wysokości ustalonej opłaty za samodzielne korzystanie  

z pokoju dwuosobowego. 

Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu domów studenckich 
W odpowiedzi na zmianę sytuacji epidemicznej zasady sanitarne funkcjonowania domów 

studenckich mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. Zmiany w zasadach sanitarnych 

są wprowadzane w porozumieniu z zarządzającymi domami studenckimi, Samorządem 

Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą 

zakażoną 
Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego zauważy u siebie objawy choroby zakaźnej, powinien 

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ i stosować się do jego zaleceń. 


