
 

 
KOMUNIKAT nr 01/2020 

Prorektora ds. Kształcenia i Studentów  
z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

 
Na podstawie § 118 ust. 1 pkt 4 lit. b Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała 

nr 248/2016-2020 z dnia 19 marca 2020 r.) obwieszcza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych określonym Zarządzeniem nr 

22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: 
szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy 
Uniwersytetu Opolskiego oraz stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511) wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi 
z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 
528) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 
2020 r., poz. 643): 
 
1) pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek 

prowadzenia zajęć w ramach kształcenia odbywającego się na: 
a) studiach pierwszego stopnia,  
b) studiach drugiego stopnia,  

c) studiach jednolitych magisterskich, 
d) studiach podyplomowych,  
e) studiach doktoranckich, 
f) [w] szkole doktorskiej, 
w formie e-learningowej lub zdalnie – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć 
została przewidziana w programie studiów; 

2) zajęcia realizowane w formie, o której mowa w pkt 1 mogą być realizowane 
w czasie innym, niż wynika to z harmonogramu zajęć (planu zajęć). Zaleca się 
uzgodnienie i dostosowywanie terminu odbywania zajęć do możliwości 
nauczyciela akademickiego i studentów, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli 
to możliwe, zajęcia w formie zdalnej powinny odbywać się w terminach 
przewidzianych w planach zajęć; 

3) rekomenduje się prowadzenie zajęć w formie e-learningowej lub zdalnej za 
pośrednictwem platformy Moodle lub Office365 (MS Teams); 
 



4) dopuszcza się inne formy prowadzenia zajęć zdalnych, po uprzednim 
zaakceptowaniu tej formy przez koordynatora kierunku oraz pod warunkiem, 
że nie generują one dodatkowych kosztów po stronie Uczelni oraz studentów; 

5) nauczyciele akademiccy mają obowiązek niezwłocznego informowania 
studentów o wybranej formie prowadzenia zajęć, uzgodnienia terminów 
odbywania zajęć oraz innych istotnych okoliczności z tym związanych za 
pośrednictwem korespondencji e-mailowej.  

 
2. Dziekan, w porozumieniu z koordynatorem kierunku, kierownik studiów 

podyplomowych, kierownik studiów doktoranckich oraz dyrektor szkoły 
doktorskiej na wniosek nauczyciela akademickiego, mogą podjąć decyzję 
o nieprzeprowadzaniu zajęć w sposób, o którym mowa w ust. 1, jeżeli forma tych 
zajęć lub efekty uczenia się to uniemożliwiają. 
 

3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2, rozpocznie się niezwłocznie po 
przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie Uniwersytetu Opolskiego 
w ramach przedłużonego okresu prowadzenia zajęć w semestrze letnim (nie dłużej 
niż do 30 września 2020 r.). 
 

4. W przypadku zajęć, których realizacja nie może odbywać się zdalnie, zwłaszcza na 
kierunkach o profilu praktycznym, lub w sytuacji przedłużającego się stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, istnieje możliwość realizacji do 
20% punktów ECTS w kolejnym roku akademickim (wymagana decyzja dziekana 
definiująca efekty uczenia się przypisane do danego przedmiotu z odpowiednią 
liczbą punktów ECTS). Powyższe nie skutkuje koniecznością wnoszenia opłat za 
powtarzanie semestru lub wpisu warunkowego z jednoczesną możliwością 
kontynuowania kształcenia. Dotyczy to tylko sytuacji, w której z uwagi na 
specyfikę kierunku studiów nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć, egzaminów 
lub zaliczeń w formie e-learningowej lub zdalnej.  

 
5. Jeśli w terminie do 30 września 2020 r. nie uda się zrealizować i dokonać 

weryfikacji efektów uczenia się (w formie zdalnej i/lub kontaktu bezpośredniego), 
należy rozważyć rozwiązania przedstawione w ust. 4 lub dostosować się do 
wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeżeli takie zostaną powzięte.  
 

6. Studenci kierunku lekarskiego będą mogli uzyskać do 20% punktów ECTS 
przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych) – w ramach zajęć prowadzonych na 

odległość, co zostanie zdefiniowane przez koordynatora kierunku. 
Wprowadzone rozwiązanie ułatwi kształcenie na studiach medycznych w sytuacji, 
w której student nie może być fizycznie obecny na zajęciach w warunkach 
klinicznych, zgodnie z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 

7. Prowadzący zajęcia mają możliwość zmiany sposobu zaliczenia przedmiotu 
i sprawdzenia efektów uczenia się na inne, niż wynikające z karty przedmiotu, 
w przypadku braku możliwości organizacji zaliczeń w trybie kontaktu 
bezpośredniego (w porozumieniu z dziekanem i/lub koordynatorem kierunku). 
Prowadzący powinien powiadomić studentów o możliwości wprowadzenia innej 
formy zaliczenia/egzaminu, niż przewidziana w sylabusie przedmiotu nie później, 
niż 2 tygodnie przed terminem zaliczenia. 

 
8. Dziekanat oraz sekretariat szkoły doktorskiej prowadzą ewidencję zajęć 

realizowanych zdalnie oraz dokumentację potwierdzającą ich realizację (zgodnie z 



dotychczasową metodyką), którą należy przekazać do Biura Dydaktyki i Spraw 
Studenckich niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.  

 
9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego w okresie, o którym 

mowa w ust. 1, sprawują:  
1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

i jednolitych studiach magisterskich – dziekan, 
2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownik studiów 

podyplomowych, 
3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów 

doktoranckich, 
4) w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej. 

§ 2 
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 


