
ZARZĄDZENIE R-45/2020 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu z dnia 15 września 2020 r. 

 

w sprawie: wytycznych dotyczących zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 

2020/2021.  

  

 Na podstawie:  

 art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 

 § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja  

2019 r. z późn. zm.),  

 rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących organizacji 

kształcenia w nowym roku akademickim 

w związku z: 

 zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa 

organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych (pismo znak: EP.NE.743.64.2020 z dnia 

12.05.2020 r.), 

 Środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności 

uczelni, 

 pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2020 r. dotyczącym   

organizacji działalności dydaktycznej w roku akademickim 2020/2021  
w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentom, doktorantom, słuchaczom 

studiów podyplomowych, uczestnikom innych form kształcenia oraz pracownikom Uczelni,  

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:  

§ 1 
 

1. Wprowadzam wytyczne dotyczące zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 

2020/2021. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

1. Zobowiązuję kanclerza, dziekanów i kierowników jednostek międzywydziałowych, 

każdego w zakresie swojego działania, w szczególności do: 

1) przygotowania lub dostosowania do obowiązujących wytycznych GIS procedur 

dotyczących korzystania z infrastruktury na danym wydziale, w tym warunków realizacji 

zajęć w trybie regularnym,  w okresie zagrożenia epidemicznego przez studentów, 

doktorantów, słuchaczy oraz pracowników Uczelni i inne osoby prowadzące zajęcia,  

2) opracowania szczegółowych zasad realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 na 

kierunkach prowadzonych przez wydziały, zgodnie z wytycznymi określonymi 

niniejszym zarządzeniem oraz do niezwłocznego przesłania informacji do Prorektora                

ds. dydaktycznych i studenckich nt. sposobu realizacji poszczególnych zajęć, 

3) przygotowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia, zaliczenia  

i egzaminy, węzłów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia  

do izolacji oraz ich odpowiedniego wyposażenia sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS, 

4) monitorowania sytuacji i bieżącego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego. 
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§ 3 
 

Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Informatyki i Promocji, w szczególności do: 

1) przygotowania narzędzi  informatycznych wykorzystywanych na UTH Radom  

do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nadzoru technicznego w zakresie ich 

funkcjonowania, 

2) udostępnienia nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia oraz 

studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom innych 

form kształcenia instruktażu dotyczącego korzystania z narzędzi wykorzystywanych przy 

realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym oraz do pomocy technicznej w zakresie 

korzystywania z nich. 

§ 4 
       

Zobowiązuję osoby prowadzące zajęcia, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów 

podyplomowych i uczestników innych form kształcenia do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i wszystkich obowiązujących w UTH Radom zaleceń związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19. 
 

§ 5 
 

Zobowiązuję dziekanów do nadzoru nad przestrzeganiem na wydziałach  obowiązujących  

w Uczelni zarządzeń, procedur, instrukcji i innych zasad postępowania dotyczących zasad 

bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego. 
 

§ 6 
 

Nadzór nad realizacją postanowień określonych w niniejszym zarządzeniu powierzam:                                       

 Prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie organizacji zajęć  dydaktycznych, 

 Prorektorowi ds. badań naukowych w zakresie przygotowania infrastruktury. 
 

§ 7 
 

Z dniem 1 października 2020 r. traci moc zarządzenie R-28/2020 Rektora Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu z dnia 25 maja 

2020 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących zasad realizacji zajęć dydaktycznych. 
 

§ 8 
 

Wytyczne określone niniejszym zarządzeniem dotyczą organizacji kształcenia w semestrze 

zimowym w roku akademickim 2020/2021.  
 

§ 9 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 

 
prof. dr hab. Sławomir Bukowski  
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Załącznik 

do zarządzenia R-45/2020 

z dnia 15.09.2020 r. 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 

§ 1 

 

1. Kształcenie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2020/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym), z zastrzeżeniem ust. 2 – 5. 

2. W siedzibie Uczelni (metodą tradycyjną) prowadzone są zajęcia, które ze względu na swoją 

specyfikę nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (np. laboratoria wymagające użycia specjalistycznej aparatury lub 

oprogramowania, zajęcia praktyczne na kierunkach medycznych, pracownie artystyczne).  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w sposób tradycyjny, przy czym możliwe 

są alternatywne formy tych zajęć. Szczegółowe zasady realizacji zajęć z wychowania 

fizycznego, w tym formy alternatywne określa kierownik Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu. 

4. Dane zajęcia dydaktyczne mogą być również realizowane w sposób mieszany lub 

hybrydowy.  

5. Praktyki zawodowe są realizowane w trybie zdalnym, przy czym w przypadku praktyk, które 

ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w § 6 

ust 2 lub  w trybie  regularnym z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.   

Decyzję o sposobie realizacji praktyk w ramach kierunków studiów podejmuje dziekan  

w porozumieniu z opiekunami praktyk. 

6. Decyzję o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach kierunków studiów podejmuje 

dziekan w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów kierując się zasadą zapewnienia 

optymalnej jakości kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

zdrowotnego; w przypadku lektoratów i zajęć z wychowania fizycznego decyzje podejmuje  

kierownik jednostki międzywydziałowej w porozumieniu z dziekanem danego wydziału. 

Informacje na temat trybu prowadzenia zajęć przed rozpoczęciem danego semestru dziekan 

przesyła do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Wzór pisma  stanowi załącznik do 

niniejszych wytycznych. 

7. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich może zalecić inny niż określony przez dziekana 

sposób realizacji danych zajęć. Wówczas ostateczną decyzję o metodzie realizacji zajęć 

podejmuje Rektor. 

8. Konsultacje ze studentami odbywają się w wyznaczonych terminach w trybie zdalnym  

(Microsoft Teams), przy czym  studenci mają możliwość osobistych konsultacji  

z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie Uczelni 

po wcześniejszym umówieniu. Informację o terminie konsultacji planowanych  

w siedzibie Uczelni prowadzący zajęcia zgłasza dziekanowi wydziału. 
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§ 2 

Informację o sposobie prowadzenia zajęć, o których mowa w § 1,  udostępnia się studentom,  

w semestralnych rozkładach zajęć na stronach wydziałowych oraz w systemie informatycznym 

Uczelni, nie póżniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. 

§ 3 

1. W trakcie semestru zajęcia prowadzone w siedzibie Uczelni mogą zostać zmienione na 

zajęcia zdalne jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała.  Decyzję w tym zakresie 

podejmuje dziekan. Postanowienia § 1 ust. 6  stosuje się odpowiednio. 

2.  W sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemicznego Rektor może zawiesić (w całości lub 

w części) zajęcia prowadzone w trybie regularnym. 

3. Zawieszone zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone są z wykorzystaniem metod   

i technik kształcenia na odległość.   

 

Zajęcia - prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(w trybie zdalnym) 

 

§ 4 

 

1. Zajęcia  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nawet 

jeżeli tryb zdalny prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie studiów. 

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym na kierunkach Lekarskim, 

Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela odbywają się przy uwzględnieniu ograniczeń określonych we właściwych  

standardach kształcenia. 

3. Zajęcia w trybie zdalnym są prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby, 

przygotowanych  do  realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

4. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym są realizowane z wykorzystaniem infrastruktury 

informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną 

interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia, w szczególności Microsoft Teams lub innych wskazanych przez 

Ośrodek Informatyki i Promocji. 

5. W realizacji zajęć na odległość pomocniczo może być wykorzystywana m.in. poczta 

elektroniczna z usługą OneDrive, System Wirtualna Uczelnia, narzędzia oferowane  

w ramach pakietu Office365 lub inne wskazane przez Ośrodek Informatyki i Promocji. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w terminach wskazanych w rozkładach 

zajęć dla danego kierunku, roku, grupy dostępnych na stronach wydziałowych oraz  

w systemie informatycznym Uczelni; realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana w sposób 

określony przez dziekana. 

7.  Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia w trybie zdalnym zobowiązane 

są do: 
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1) przeprowadzenia dla studentów instruktażu przygotowującego ich do udziału  

w danych zajęciach zdalnych, 

2) realizacji zajęć zgodnie z treściami programowymi oraz efektami uczenia się 

określonymi w karcie danego przedmiotu,   

3) udostępnienia studentom w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych. 

8. Przy prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym należy korzystać z rekomendacji  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach. 

§ 5 

 

1. Wymiar godzin realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

odpowiada prowadzeniu tych zajęć w trybie regularnym.  

2. Zajęcia zrealizowane w trybie zdalnym zaliczane są nauczycielom akademickim  

do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i innym osobom prowadzącym zajęcia  

w ramach zawartych umów cywilno-prawnych. 

3. Za prawidłowość rozliczenia zajęć w trybie zdalnym, zrealizowanych przez nauczycieli 

akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia, odpowiada dziekan. 

§ 6 

 

1. Praktyki zawodowe realizowane w trybie zdalnym na kierunkach Lekarskim, 

Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela odbywają się przy uwzględnieniu ograniczeń określonych we właściwych  

standardach kształcenia. 

2. W przypadku praktyk zawodowych, które nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość efekty uczenia się realizowane są poprzez 

przeprowadzenie zajęć alternatywnych prowadzonych w trybie zdalnym np. w formie 

ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów (np. symulacji). 

 

Zasady prowadzenia zajęć  w siedzibie Uczelni (w trybie regularnym) 

§ 7 

 

1. W zajęciach prowadzonych w siedzibie Uczelni mogą uczestniczyć wyłącznie osoby 

zdrowe, bez objawów chorobowych. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które  

przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, 

albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 1, możliwa jest przy zachowaniu zasad sanitarnych 

określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), dotyczących:  

1) ograniczenia możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal dydaktycznych, 

2) dostosowania liczby osób uczestniczących w zajęciach, tak aby zapewnić odpowiedni 

(wskazany przez GIS) dystans osób przebywających w danej sali, 

3) zapewnienia przerw pomiędzy zajęciami umożliwiających bezpieczną wymianę osób 

oraz przygotowanie sal do kolejnych zajęć, 

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach
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4) korzystania przez osoby uczestniczące w zajęciach z własnych przyborów, 

przedmiotów, a w przypadku przedmiotów używanych wspólnie ich dezynfekcja, 

5) obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni oraz dezynfekcji rąk lub używania 

rękawiczek jednorazowych przed wejściem do budynków Uczelni, 

6) ewidencjonowania osób przebywających w budynku, 

7) czyszczenia i dezynfekowania powierzchni w budynkach Uczelni (np. powierzchni 

dotykanych przez wiele osób), 

8) innych zasad zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących i uczestniczących  

w zajęciach zawartych w środowiskowych wytycznych opublikowanych na stronie  

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-

przywracaniem-dzialalnosci-uczelni.   

3. W przypadku zajęć na kierunkach medycznych należy stosować zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć 

laboratoryjnych i klinicznych opublikowane na stronie  

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-

organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach.  

4. Warunki, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być na bieżąco monitorowane  

i dostosowywane odpowiednio do sytuacji epidemicznej i zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u osoby uczestniczącej 

w zajęciach, należy ją niezwłocznie odsunąć od zajęć i odizolować w przygotowanym  

do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum                  

2 metrów odległości od innych osób i wszcząć właściwe procedury stosowane wobec osób  

z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 

 

§ 8 

 

1. W celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w budynku Uczelni oraz 

ograniczenia możliwości spotykania się różnych grup studenckich, zaleca się:  

1) podział zajęć dla poszczególnych grup studenckich w tygodniu na zajęcia  realizowane 

w trybie zdalnym i zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny (np. 2 dni - zajęcia zdalne, 

3 dni – zajęcia w siedzibie Uczelni), 

2) realizację wszystkich zajęć prowadzonych dla określonej grupy w danym dniu  

w jednej sali, 

3) realizację danych zajęć w większych blokach godzinowych, 

4) rozpoczęcie zajęć poszczególnych grup studenckich w danym dniu o różnych 

godzinach. 

2. Terminy konsultacji, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni  należy ustalać przy 

uwzględnieniu zasad, o których mowa w § 7 oraz planu prowadzonych w danym budynku 

zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku odbywania zajęć praktycznych i praktyk  u pracodawców, podmiot 

przyjmujący studentów zapewnia prowadzenie tych zajęć i praktyk z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych właściwych ministrów dla tych 

zakładów/instytucji. Stosowne zapisy należy wprowadzić  w zawieranych z pracodawcami 

porozumieniach i umowach.  

 

 

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
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Zajęcia  prowadzone w formie mieszanej i hybrydowej 

 

§ 9 

 

1. W przypadku zajęć, prowadzonych w sposób mieszany część danych zajęć odbywa się  

w budynku Uczelni, a część w trybie zdalnym. 

2. Zajęcia dydaktyczne realizowane hybrydowo prowadzone są synchronicznie dla grupy 

studentów przebywających w sali i grupy studentów łączących się zdalnie. 

3. W przypadku zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2  postanowienia zawarte w §§ 4 - 8 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 10 

 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu dotyczącym 

organizacji roku akademickiego 2020/2021.  

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne są realizowane w czasie określonym w tygodniowych 

rozkładach zajęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i lat studiów. 

 

§ 11 

 

1. Zajęcia, praktyki, które nie mogą być zrealizowane w semestrze zimowym w roku 

akademickim 2020/2021, będą realizowane w kolejnym semestrze lub roku akademickim. 

2. Decyzje o sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się, podejmuje  

z upoważnienia Rektora dziekan, na wniosek koordynatora przedmiotu, prowadzącego dane 

zajęcia lub opiekuna praktyk. 

§ 12 

 

1. Zaliczenia i egzaminy, egzaminy dyplomowe przeprowadzane są z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość i podlegają rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie studiów.  

2. Zaliczenia i egzaminy, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. egzamin praktyczny na 

kierunku pielęgniarstwo) mogą być przeprowadzane w siedzibie Uczelni. 

3. Przy zaliczeniach, egzaminach i egzaminach dyplomowych prowadzonych w siedzibie 

Uczelni zasady określone w § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Zasady przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych 

z wykorzystaniem technologii informatycznych określają odrębne przepisy. 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

 

Procedury umożliwiające monitoring jakości realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych  

w trybie zdalnym w ramach wydziałowych procedur zapewnienia jakości kształcenia określa 

dziekan. 

§ 14 

 

1. W celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje 

się zalecenia określone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UTH Radom. 

2. W korespondencji elektronicznej (e-mail), pomiędzy nauczycielami akademickimi lub 

innymi osobami prowadzącymi zajęcia i studentami, wykorzystywana jest wyłącznie 

domena UTH Radom. 

 

§ 15 

 

Opis szczegółowych warunków realizacji zajęć w trybie regularnym na danym wydziale oraz 

korzystania z infrastruktury udostępnia się na internetowej stronie wydziału oraz przesyła do 

osób prowadzących i uczestniczących w zajęciach za pośrednictwem poczty elektronicznej 

UTH Radom. 

 

§ 16 

 

1. W przypadku zajęć na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz zajęć  

prowadzonych w ramach innych form kształcenia zasady określone w niniejszych 

wytycznych stosuje się odpowiednio. 

2. Decyzje o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich, studiach 

podyplomowych i innych formach kształcenia podejmują odpowiednio kierownicy tych 

studiów oraz kierownicy innych form kształcenia. 
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Załącznik  

do wytycznych (…) 

 

Radom, dnia …. 

Dziekan  

Wydziału …. 

 

  

  

Pani 

dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH Rad. 

Prorektor 

ds. dydaktycznych i studenckich  

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 6 wytycznych dotyczących zasad organizacji kształcenia w roku 

akademickim 2020/2021 (załącznik do zarządzenia R-45/2020 z dnia 15.09.2020 r.)   

w załączeniu przesyłam informację na temat trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych na 

kierunku ………………. – studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia 

magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej, w semestrze 

zimowym/letnim* w roku akademickim 2020/2021. 

 

 

 

.................................................................. 

       podpis i pieczęć dziekana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
* należy wpisać właściwe 

 

  



Załącznik  

do pisma znak …..  

z dnia …..  

 

ZAJĘCIA 

realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

 

NA KIERUNKU ………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa przedmiotu Forma 

zajęć 

Liczba godzin do 

zrealizowania 

RAZEM 

(liczba godz. wynikająca  

z planów studiów  

x liczba grup) 

 

Zajęcia prowadzone  

w trybie zdalnym 

 

Zajęcia  prowadzone  

w trybie regularnym 

Osoba prowadząca 

(etat/umowa) 

Liczba 

grup 

Liczba 

godzin 

Osoba prowadząca 

(etat/umowa) 

Liczba 

grup 

Liczba 

godzin 

Biologia medyczna wykład 10 

(10 godz. x 1 grupa) 

prof. dr hab. ……. 

(etat) 

1 10 - - - 

Prawo pracy* ćwiczenia 60 

(30 x 2) 

dr  ……. 

(etat) 

2 45 dr  ……. 

(etat) 

2 15 

Zarządzanie** ćwiczenia  45 

(15 x 3) 

dr  ……. 

(etat) 

2 

H 
45 - - - 

 

Wyżej wymienione zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

......................................................... 

                                                                                           podpis i pieczęć dziekana 

 

 

 
* w przypadku zajęć prowadzonych w sposób mieszany należy wpisać odpowiednio liczbę godzin prowadzonych  w trybie zdalnym i liczbę godzin prowadzonych w trybie regularnym   
** zajęcia  realizowane hybrydowo (synchronicznie dla grupy studentów przebywających w sali i grupy studentów łączących się zdalnie) należy wpisać w zajęcia prowadzone w trybie zdalnym, przy czym przy ilości 

grup należy dopisać „H” 
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