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Zarządzenie nr 6/2020 

Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie 

z dnia 1 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość 

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Polonijnej w Częstochowie zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa szczególne zasady przeprowadzania zajęć dydaktycznych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów  i słuchaczy  

Akademii Polonijnej.  

2.  Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w 

pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021, w ramach: 

 1) studiów pierwszego stopnia; 

 2) studiów drugiego stopnia;  

 3) jednolitych studiów magisterskich; 

 4) studiów podyplomowych. 

§ 2 

1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ramach form kształcenia, o 

których mowa w § 1 ust. 2, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w 

programie studiów. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do zajęć dydaktycznych w stosunku do 

których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, 

w tym konieczność bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich, studentów, 

prowadzenie zajęć w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe.  Dotyczy to w szczególności 

kierunków studiów o profilu praktycznym, zajęć laboratoryjnych, praktycznych, 

warsztatowych  oraz zajęć prowadzonych w formie pracowni. 

3. Do realizacji zajęć dydaktycznych w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie 

kształcenia, programie studiów, z zastrzeżeniem właściwych przepisów rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu  pielęgniarki. 

4. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2, odbywa się w ramach bezpośredniego kontaktu 

nauczycieli akademickich, studentów  z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków 

bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii Polonijnej.  

5. Jeśli w terminie do końca pierwszego semestru roku akademickiego 2020/2021 r. nie będzie 

możliwości prowadzenia w Akademii Polonijnej określonych zajęć dydaktycznych, w 

uzasadnionych przypadkach:  za zgodą dziekana  w przypadku form kształcenia, o których 
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mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3; 2) dopuszcza się możliwość realizacji do 20% punktów ECTS z 

pierwszego semestru roku akademickiego 2020/2021 w kolejnym semestrze roku 

akademickiego 2020/2021. 

6. Studenci kierunku pielęgniarstwo, mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się 

przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie większej liczby punktów ECTS 

określonych dla tych zajęć w programach studiów, niż stanowi właściwe rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu  pielęgniarki. 

7. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dziekana dopuszcza się możliwość prowadzenia 

określonych zajęć dydaktycznych w mieszanej (hybrydowej) formie, to jest z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie stacjonarnej. Prowadzenie zajęć w 

formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do powstania 

dodatkowych kosztów po stronie Akademii Polonijnej  oraz dublowania grup zajęciowych. 

8. Zajęcia dydaktyczne dla których zrealizowanie efektów uczenia się wymaga przeprowadzenia 

zajęć laboratoryjnych, praktycznych, warsztatowych, terenowych oraz zajęć prowadzonych w 

formie pracowni, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostaną wszystkie efekty uczenia się oraz 

jest to uzasadnione charakterem tych zajęć mogą odbyć się w ramach jednej grupy z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

9. W przypadku kierunków studiów, dla  studentów  cudzoziemców, w sytuacji gdy prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej dla tych studentów będzie niemożliwe, np. z 

powodu braku wizy, stanu zagrożenia epidemicznego itp., nauczyciel akademicki zobowiązany 

jest do prowadzenia zajęć w formie hybrydowej. Prowadzenie zajęć w formie, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do powstania dodatkowych kosztów po stronie 

Akademii Polonijnej  oraz dublowania grup zajęciowych. 

§ 3 

1. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 realizowane są w 

terminach wynikających z harmonogramu zajęć (planu zajęć). W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w 

terminach innych niż wynika to z harmonogramu zajęć (planu zajęć). Decyzję w sprawie 

zmiany terminu przeprowadzania zajęć dydaktycznych podejmuje  dziekan. 

2. Prowadzenie zajęć w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 odbywa się wyłącznie przy 

zastosowaniu platformy Akademii Polonijnej: 

1) Wirtualna Akademia Polska (eduPortal by Asseco): https://ap.eduportal.pl/Zaloguj 

2) Serwis Wirtualny Dziekanat: http://wd.ap.edu.pl 

3. Całość nadzoru nad funkcjonowaniem platformy Wirtualna Akademia Polska (eduPortal by 

Asseco) i serwisu Wirtualny Dziekanat, prowadzi Pan Maciej Janas, email: 

m.janas@adm.ap.edu.pl, który przydziela dane dostępu (nazwę użytkownika i hasło) dla 

każdego pracownika.  

§ 4 

1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

zobowiązany jest do 15 września 2020 r. do przygotowania i udostępnienia lub wskazania 

studentom materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć: 

1) Dokumentacja przedmiotu umieszczona powinna być w zakładce do 15.09.2020 r.: 

1.1 "Encyklopedia" – zbiór różnych pojęć i wyjaśnień; 

1.2 "Artykuły z bazy wiedzy" – biblioteka, literatura; 

1.3 "Linki Wikipedia, Biblioteka Wirtualna"; 

1.4 " Wideo". 
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2) Tablica ogłoszeń - elementy informacyjne o przedmiocie - wypełniona powinna być 

do 25.09.2020 r.: 

2.1 "Sylabus przedmiotu" 

2.2 "Lista obecności" 

2.3 "Najczęściej zadawane pytania" (FAQ) 

2.4 "Informacja dla studentów" 

3) Wykłady umieszcza się w zakładce "Spotkania wirtualne - wykłady na żywo, 

konsultacje". 

4) Ćwiczenia umieszcza się w zakładce: 

4.1 Szkolenie tradycyjne (zajęcia online na żywo wg ustalonego kalendarza, odbywają 

się cyklicznie) 

4.2 Plik do pobrania/ odtwarzania, dokumenty do ćwiczeń 

4.3 Zadanie – praca wysłana jako plik, zadanie, które student musi wykonać a wynik 

przedstawić na zajęciach. 

5) Egzaminy przeprowadza się: 

5.1 Egzamin / test 

5.2 Egzamin / tradycyjny 

 

Pozostałe zakładki na platformie Wirtualna Akademia Polska (eduPortal by Asseco) będę 

stopniowo poszerzane po przeprowadzaniu szkoleń zgodnie z projektem nr POWR.03.05.00-

00-ZR62/18 "Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie". 

 

2. O ustalonym sposobie i formie realizacji zajęć oraz innych istotnych okolicznościach z tym 

związanych, nauczyciel akademicki zobowiązany jest niezwłocznie poinformować studentów  

za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się. 

3. Nauczyciel akademicki odpowiada za jakość przygotowanych i udostępnionych materiałów 

dydaktycznych, o których mowa w ust. 1. 

§ 5 

1.  Studenci mają prawo uzyskać od nauczyciela akademickiego wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w sposób, o którym mowa w § 2 

ust. 1, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć.  

2. Studenci mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust.1.  

 

§ 6 

1.  W zakresie realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych, dopuszcza się niezaliczenie 

praktyki w przewidzianym w harmonogramie studiów semestrze. 

2.  Decyzję w zakresie realizacji praktyk zawodowych podejmuje dziekan, w porozumieniu z 

koordynatorem praktyk . 

§ 7 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania zajęć dydaktycznych w sposób, o który 

    mowa w § 2 ust. 1, w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 2, sprawują: 

1)  w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich – dziekan we współpracy z koordynatorami kierunków; 

 2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 

zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a w 

szczególności sposób organizacji zajęć, stopień obciążenia studentów realizacją zleconych 

zadań, komunikację nauczyciela akademickiego ze studentami  oraz sposób realizacji 

obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach podmioty, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 1-2, wyznaczone przez te podmioty osoby  mogą podłączyć się do zajęć 

dydaktycznych realizowanych w sposób określony w § 2 ust. 1.  

3. Dziekanat  prowadzi ewidencję czasu realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w sposób, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, zgodnie z harmonogramem zajęć "Miesięczne indywidualne 

rozliczenie pracy": https://bip.ap.edu.pl/regulaminy/.  

4. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 3 sporządzane jest rozliczenie godzin zajęć 

dydaktycznych, które przekazywane jest do Dziekana w termin do 28 dnia każdego miesiąca.  

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, weryfikuje się formalnie i rachunkowo, m. in. w 

oparciu o plan godzin dydaktycznych. Po weryfikacji formalnej rozliczenia Kanclerz,  

potwierdza  zgodności wartości rozliczeń z planem rzeczowo-finansowym Uczelni. 

6. Po potwierdzeniu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i rachunkowej oraz złożeniu 

kontrasygnaty finansowej Kwestora na rozliczeniach godzin zajęć dydaktycznych, w tym 

godzin ponadwymiarowych, rozliczenie przekazuje się do zatwierdzenia Rektorowi. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się:  

1). Regulamin Studiów Akademii Polonijnej;  

2) Regulamin Studiów Podyplomowych  Akademii Polonijnej; 

3) Regulamin Pracy Akademii Polonijnej. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą nauczycieli akademickich 

od dnia 1 września 2020 r. oraz studentów i słuchaczy od 1 października 2020 r. 

 

                                                                                                               Rektor 

                                                                                      (-) Ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński 
 


