
 

 

 

Poz. 28 

 

UCHWAŁA NR 28 

UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych  

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Na podstawie § 58 ust. 3 i 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  

z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia postanawia,  

co następuje: 

§ 1 

W związku ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz 

powrotem do stacjonarnego prowadzenia zajęć w obiektach Uniwersytetu 

Warszawskiego jako podstawowej formy kształcenia – dostrzegając zalety prowadzenia 

kształcenia na odległość – określa się rekomendacje dotyczące zasad organizacji 

części zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

§ 2 

Przy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, o których mowa w art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 12–13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 

r. poz. 661), Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia rekomenduje przyjęcie następujących 

zasad: 

1) kierownik jednostki dydaktycznej w drodze zarządzenia ogłasza zajęcia, które 

zostaną zaoferowane w ramach kształcenia na odległość, uwzględniając 

kwalifikacje kadry dydaktycznej do ich poprowadzenia oraz limity punktów ECTS, 

jakie mogą być uzyskane przez studenta w ramach kształcenia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 13 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów; 

2) w ramach kształcenia realizowanego na odległość zajęcia dydaktyczne nie powinny 

odbywać się wyłącznie w trybie asynchronicznym; 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
UNIWERSYTECKA RADA DS. KSZTAŁCENIA 

 



3) sylabus przedmiotu prowadzonego na odległość zawiera opis metod bieżącej 

kontroli postępów w nauce studenta; 

4) przeprowadza się przeszkolenie studentów z korzystania z narzędzi 

informatycznych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach,  

w szczególności informuje się studentów przed rozpoczęciem zajęć o sposobie 

dostępu do platformy, na której będą prowadzone zajęcia; 

5) prowadzący zajęcia niezwłocznie informują kierownika jednostki dydaktycznej, jeżeli 

zajęcia nie mogą odbywać się w założonym trybie lub zgodnie z harmonogramem,  

i w porozumieniu z kierownikiem jednostki dydaktycznej podejmują działania w celu 

umożliwienia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się; 

6) studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na odległość mają zapewnioną 

możliwość osobistych – w tym organizowanych w obiektach Uniwersytetu 

Warszawskiego – konsultacji z nauczycielami akademickimi; 

7) kierownik jednostki dydaktycznej organizującej kształcenie na kierunkach studiów  

o profilu praktycznym określa w drodze zarządzenia metody i techniki kształcenia 

na odległość́ wykorzystywane pomocniczo w przypadku zajęć́ kształtujących 

umiejętności praktyczne. 

§ 3 

Rekomenduje się zasięgnięcie opinii rady dydaktycznej oraz kierownika studiów  

w przedmiocie wydania przez kierownika jednostki dydaktycznej zarządzeń, o których 

mowa w § 2 pkt 1 i 7. 

§ 4 

Rekomendacje określone w § 2 i 3 stosuje się odpowiednio w zakresie 

organizacji zajęć dydaktycznych dla doktorantów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący URK: S. Żółtek 


