Zarządzenie Nr 8/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w trybie zdalnym w semestrze letnim roku
akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni
z dnia 14 czerwca 2019 roku, w zw. z § 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.)

zarządzam, co następuje:
§1
1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w semestrze letnim roku akademickiego
2020/2021, w okresie od 25 lutego 2021 roku do odwołania wprowadza się organizację
kształcenia w Uczelni w trybie zdalnym.
2. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone wyłącznie w formie kształcenia na odległość, co nie
dotyczy zajęć realizowanych na ostatnim roku:
1) studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków;
2) jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria,
gdzie wprowadza się organizację zajęć w trybie hybrydowym.
3. Na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej, Prorektor ds. Kształcenia
może wyrazić zgodę na realizację wybranych zajęć w formie kształcenia stacjonarnego, innych
niż określone w ust. 2, co w szczególności dotyczy zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne.
4. Zgoda Prorektora, o której mowa w ust. 3, może dotyczyć poszczególnych roczników,
kierunków, poziomów i form studiów oraz studiów podyplomowych i kształcenia
doktorantów, lub organizacji kształcenia właściwej dla określonego wydziału czy jednostki
ogólnouczelnianej.
5. Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym, o których mowa w ust. 2 oraz
wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, o których mowa w ust. 3, określa
Zarządzenie Rektora Nr 7/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

§2
1.

Zastrzega się, że zasady organizacji kształcenia wprowadzone niniejszym zarządzeniem mogą
ulec zmianie lub aktualizacji w trakcie trwania semestru letniego, w przypadku zmiany sytuacji
1

epidemicznej i decyzji władz państwowych.
2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 20 stycznia 2021 roku

Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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