Kraków, 7 maja 2020

Informacje dotyczące
zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
Przekazujemy poniżej najważniejsze informacje związane z ogólnouczelnianymi zmianami w organizacji roku akademickiego 2019/2020 i wprowadzanymi nowelizacjami zasad weryfikacji wyników
nauczania w warunkach trwającej epidemii COVID-19. Część omawianych ustaleń została podana w
Zarządzeniach JM Rektora (Zarządzenia nr 41,42 z 29 kwietnia 2020 roku), a część pozostaje w fazie
przygotowań i ustaleń uzgadnianych z Samorządem Studentów.

Na prośbę Pana Rektora prosimy Państwa o przekazanie do wtorku 12 maja 2020 informacji zwrotnych z Państwa strony, potrzebnych do organizacji omawianych działań. Informacje prosimy kierować
na dwa adresy: agnieszka.golak@uj.edu.pl oraz jacek.zejma@uj.edu.pl.
1. Najprawdopodobniej 25 maja 2020 będzie można powrócić do zajęć bezpośrednich ze studentami. Nie oznacza to jednak, że wrócimy do zajęć prowadzonych w taki sposób, jak w normalnym
czasie.
a. Nie wiemy, jakie obostrzenia prowadzenia zajęć zostaną wprowadzone. Należy się spodziewać zajęć w maskach ochronnych z ograniczoną liczbą studentów jednocześnie przebywających w sali, bądź w laboratorium.
Przy planowaniu zajęć i egzaminów na końcówkę semestru należy rozważyć bardzo
prawdopodobny scenariusz ograniczenia liczebności grup co najmniej o połowę.
b. Przy planowaniu powrotu do zajęć bezpośrednich proszę wziąć pod uwagę, że wielu studentów spoza Krakowa, którzy opuścili stancje i powrócili do miejsca zamieszkania musiałoby ponownie zakwaterować się w Krakowie lub przyjeżdżać specjalnie na zajęcia
i egzaminy w określonych dniach, co dla niektórych może być poważnym problemem.
2. Władze Uczelni i Wydziału są zdania, że zajęcia, które można poprowadzić w sposób zdalny powinno się poprowadzić w tej formule do końca semestru. Dotyczy to zwłaszcza wykładów
i ćwiczeń. Zakładamy, że wykłady i większość ćwiczeń zakończą się na początku czerwca.
3. Prosimy koordynatorów przedmiotów i kierowników pracowni o zastanowienie się, które
przedmioty wymagają przeprowadzenia pewnej liczby zajęć bezpośrednich. Prosimy
o informację, ile zajęć powinno się odbyć, od kiedy do kiedy mogłyby się odbywać oraz - czy jest
możliwe ich skomasowanie, tzn. poprowadzenie ich z większą częstotliwością niż wynika to
z obecnego harmonogramu (np. w tydzień zamiast w 3 tygodnie). Przy planowaniu zajęć proszę
uwzględnić czynniki 1a,1b wymienione powyżej oraz możliwość wydłużenia semestru letniego

bieżącego roku akademickiego do 15 sierpnia1. Ustalenia dotyczące organizacji prowadzonych
przez Państwa zajęć muszą być uzgodnione ze studentami. Prosimy zatem o wysłanie swoich
propozycji dotyczących zajęć bezpośrednich studentom i uwzględnienie ich opinii. W sytuacjach
spornych prosimy o kontakt z dziekanatem.
4. Mogą się zdarzyć przypadki, kiedy z różnych powodów losowych studenci nie są w stanie zrealizować jakiegoś przedmiotu w systemie e-learningu (brak dostępu do Internetu lub słaba jakość
transmisji, dodatkowe obowiązki rodzinne, brak możliwości przyjazdu na dokończenie semestru
w warunkach bezpośrednich). W takich wypadkach przewidziane są następujące scenariusze:
a. Jeśli z powodów obiektywnych przedmiot nie może być zaliczony przez pewną grupę studentów - dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu obowiązku zaliczenia przedmiotu
przez tę grupę studentów i włączenie go do harmonogramu zajęć kolejnego roku studiów
(nie dotyczy studentów 3 roku I stopnia i 2 roku II stopnia). W ten sposób wymagana regulaminowo liczba punktów ECTS jest w obecnym roku obniżana, a w następnym roku
ulega zwiększeniu. Regulacja taka nie jest ani wpisem warunkowym, ani powtarzaniem
roku, a jedynie przeniesieniem wymagań koniecznych do zaliczenia roku na rok następny2.
b. Jeśli student nie zaliczył wymaganych programem przedmiotów, ale uzyskał w ciągu
obecnego roku co najmniej 30 punktów ECTS - może uzyskać wpis warunkowy na niezaliczone przedmioty bez konieczności ponoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu3.
c. Dziekan zgadza się na powtarzanie ostatniego roku studiów przez studentów, którzy
z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, nie mogli spełnić warunków umożliwiających ukończenie studiów4. Powtarzanie roku odbywa się bez ponoszenia opłat.
d. W przypadku powtarzania 3 roku studiów I stopnia (w szczególności z powodu niezaliczenia praktyki) dopuszcza się, by podczas powtarzania roku student realizował - jako
przedmioty dodatkowe - przedmioty ze studiów II stopnia. Wówczas po rekrutacji na studia II stopnia student będzie mieć zaliczone przedmioty - suplementy zrealizowane na I
stopniu i będzie mógł być awansowany na 2 rok studiów II stopnia. W efekcie całkowity
czas studiowania będzie dalej trwał pięć lat. W tym rozwiązaniu punkty ECTS przedmiotów - suplementów nie będą się liczyły do pierwszego stopnia i niezaliczenie takiego
przedmiotu nie będzie skutkowało koniecznością powtarzania 3 roku studiów pierwszego
stopnia5.
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Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.).
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Zarządzenie zmieniające Regulamin Studiów UJ - w przygotowaniu.
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Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w
sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, § 2,
ust 20 lub § 43 w ujednoliconym Regulaminie studiów.
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Ibid.
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Realizacja tej możliwości będzie możliwa albo przez zmianę w systemie USOS umożliwiającą taką formę wyboru przedmiotu, albo poprzez dedykowaną decyzję dziekana. Centrum Wsparcia Dydaktyki sprawdza, jakie są
możliwości w USOS.

5. Egzaminy zwykłe i dyplomowe oraz zaliczenia mogą być przeprowadzane w formie zdalnej. Proszę zapoznać się z odpowiednim Zarządzeniem Rektora UJ6. Ważne uwagi:
a. Gdy zdecydujecie się Państwo na przeprowadzenie egzaminu w formie tradycyjnej proszę
wziąć pod uwagę p. 1a i 1b.
b. W przypadku egzaminu bądź zaliczenia realizowanego w formie zdalnej można zmienić
jego formę na inną, niż jest podana w sylabusie przedmiotu (np. z egzaminu pisemnego
na ustny lub testowy). W przypadku zmiany formy egzaminu/zaliczenia, czy metody weryfikacji, proszę wypełnić specjalny formularz - będzie on automatycznie wysłany do
Prodziekana Jacka Zejmy.
c. Możliwość wsparcia technicznego podczas zdalnie prowadzonych egzaminów przedmiotowych i zaliczeń gwarantuje zespół Centrum Informatyczno-Technicznego naszego Wydziału (kontakt z Kierownikiem CIT: pawel.czuba@uj.edu.pl)
d. Dziekan może wyrazić zgodę na użycie innej technologii informatycznej, niż te wymieniowe w Zarządzeniu Rektora po uzyskaniu opinii samorządu studentów i w porozumieniu z Prorektorem ds. studiów.
e. W przypadku przeprowadzania egzaminów zdalnych osób niepełnosprawnych konieczne
jest skonsultowanie się z Działem Osób Niepełnosprawnych (DON)7.
f. Termin egzaminu powinien być ogłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed tym egzaminem. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Samorządu Studentów, termin ten może
być skrócony.
Przypominamy, że w przypadku egzaminów przeprowadzanych w formie tradycyjnej, obowiązuje termin dwumiesięczny.
Informację dotyczącą formy egzaminów i zaliczeń (zdalna lub bezpośrednia, zmiana formy) proszę przesyłać na adres dziekanatu: agnieszka.golak@uj.edu.pl, jacek.zejma@uj.edu.pl .
6. Rekrutacja na I stopień studiów planowana jest na 1 lipca – 23 sierpnia. Posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego odbędzie się 28 sierpnia. Wpisy na studia przewidziane są w terminie 1-10 września. Planowana jest również rekrutacja dodatkowa z początkiem października,
co może skutkować tygodniowym opóźnieniem w rozpoczęciu zajęć dydaktycznych (rozpoczęcie
roku 1.10.2020, wznowienie zajęć dydaktycznych od 8.10.2020).
7. Rekrutacja na studia II stopnia planowana jest w trzech turach: 1-13.07, 20.07-7.09 oraz 11-21.09
z posiedzeniami WZR odpowiednio 20.07, 11.09 i 25.09. Aktualnie prowadzone są rozmowy na
temat ujednolicenia rekrutacji na studia II stopnia na wszystkich uczelniach w Polsce – wtedy najprawdopodobniej pozostałaby jedynie tura wrześniowa.
Informacje dotyczące rekrutacji na oba stopnie studiów są wstępne, żadne decyzje wiążące jeszcze nie zapadły.
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Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów
z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
7
Pomocą służy również Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Osób Niepełnosprawnych, p. dr Renata
Gargula.

UWAGA: Na prośbę Pana Rektora prosimy Państwa o przekazanie do wtorku 12 maja 2020 informacji zwrotnych z Państwa strony, potrzebnych do organizacji omówionych działań. Informacje prosimy kierować na dwa adresy: agnieszka.golak@uj.edu.pl oraz jacek.zejma@uj.edu.pl

Za szczególnie istotne proszę uznać odniesienie się do punktów 3 i 5.
Rozumiejąc, że nie jest możliwe przesłanie w podanym terminie, 12 maja, wszystkich potrzebnych informacji, prosimy uzupełniać pozostałe informacje w najbliższym możliwym
czasie.

Z wyrazami szacunku
i serdecznymi pozdrowieniami,
Ewa Gudowska-Nowak
Jacek Zejma

