
 
 

DDRP.5201.117.2022 

 

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.28.2022 

Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 25 lipca 2022 roku 

 

 

   

w sprawie: organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2022/2023  

 

 

Działając na podstawie § 5 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 

2021 roku, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Podczas konstruowania harmonogramów zajęć na rok akademicki 2022/2023 należy stosować 

się do zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 661) oraz opisanych w § 2 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

W szczególności rekomenduje się następujące zasady: 

1) wykłady zaleca się zorganizować w systemie zdalnym za pomocą platformy MS Teams, 

przy czym w uzasadnionych sytuacjach, mogą odbywać się stacjonarnie; 

2) zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne i laboratoryjne powinny odbywać się w trybie 

stacjonarnym. Możliwe jest odbywanie części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym,  

po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie studiów (dalej: „rozporządzenie”), tj. liczba punktów ECTS jaka może być 

uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość,  

nie może być większa niż: 

a) 50 % liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych 

w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu praktycznym; 

b) 75% liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych 

w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim; 

3) zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w formie stacjonarnej; 

4) dopuszcza się prowadzenie zajęć z lektoratów języków obcych w formie zdalnej, 

zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.  

Uzgodnień odnośnie formy prowadzenia lektoratów dokonuje się pomiędzy instytutem 

prowadzącym kierunek, w którego programie zaplanowane są lektoraty a Centrum 

Języków Obcych; 




