
Zarządzenie nr 83/2019/2020 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia  
nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r.  
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 
 
Działając na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i ust 3 pkt 2, art. 66  Statutu Akademii Ignatianum w 
Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 76/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r., w związku z 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Zajęcia w Akademii Ignatianum w Krakowie są realizowane w formie bezkontaktowej 

(Zarządzenie nr 76/2019/2020 Rektora AIK z 11 marca 2020 r., § 1 ust. 2, 3 z późn. 
zm.) z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość do 30 czerwca 2020 r. 

2. Realizacja zajęć w formie bezkontaktowej z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na 
odległość dotyczy: 
1) studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego 

 i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, 
2) uczestników studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, 
3) słuchaczy studiów podyplomowych. 

3. Do realizacji zajęć bezkontaktowych zaleca się używanie platform Moodle lub  
Microsoft Teams. 

§ 2 
1. Po uzgodnieniu z właściwym dziekanem, kierownikiem studiów podyplomowych, 

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej, kierownikami studiów doktoranckich, Kierownikiem 
MSJO, nauczyciel akademicki może dokonać zmiany w dostosowaniu treści określonych 
w programach przedmiotów i kursów do realizacji w formie kształcenia na odległość: 
a) co do formy realizacji zajęć, którą prowadzący określa po uzgodnieniu z właściwym 

dziekanem, kierownikiem studiów podyplomowych, Dyrektorem Szkoły 
Doktorskiej, kierownikami studiów doktoranckich, Kierownikiem MSJO, 

b) co do sposobu zaliczania zajęć i metod weryfikacji osiągnięć, z uwzględnieniem 
wymogu zapewnienia standaryzacji weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, 
gdzie formą zalecaną powinny być sprawozdania oraz zaliczenia i egzaminy ustne, 

c) co do przewidzianej literatury, podstawowej i uzupełniającej, określonej w 
sylabusie, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć w formie kształcenia na 
odległość. 

2. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przedstawienia uczestnikom zmian 
warunków zaliczania i egzaminu końcowego z określonego przedmiotu lub kursu, w 
terminie do 15 maja 2020 r. Przedstawienie zmian, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych 
zapewniających zdalny kontakt lub poprzez oficjalną stronę internetową AIK. 

3. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest także do właściwego zabezpieczenia i 
archiwizacji materiałów dydaktycznych pod kątem weryfikacji osiąganych przez 
uczestników zajęć efektów uczenia się. 



4. Sekretariat danej jednostki lub wyznaczony przez kierującego jednostką pracownik 
prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych 
studiach. 

§ 3 
O ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej, zajęcia z Wychowania 
Fizycznego zostają zastąpione ćwiczeniami rozwojowymi, realizowanymi według 
indywidualnego planu treningowego, rozpisanego przez nauczyciela akademickiego/ 
nauczyciela wychowania fizycznego. Zobowiązuje się dyrektorów instytutów do ustalenia 
sposobów weryfikacji ćwiczeń fizycznych, zaplanowanych do wykonania przez studentów. 

§ 4 
Ustalenie indywidualnych warunków rozliczenia wymaga akceptacji właściwego dziekana, 
kierownika studiów podyplomowych, Dyrektora Szkoły Doktorskiej kierowników studiów 
doktoranckich lub Kierownika MSJO. 

§ 5 
1. Dziekani, kierownicy studiów podyplomowych, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownicy 

studiów doktoranckich, Kierownik MSJO mogą dokonać zmiany harmonogramów zajęć, 
biorąc pod uwagę zmiany formy ich realizacji oraz dopuszczalną liczebność grup, bez 
naruszania terminu o którym jest mowa w § 1 ust. 1. Informacja o zmianie 
harmonogramu powinna być przekazana zainteresowanym co najmniej z 7- dniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przy opracowaniu nowych harmonogramów i zmian w zakresie form realizacji zajęć 
należy uwzględnić brak możliwości realizacji zajęć w okresie wakacji, co dotyczy także 
praktyk zawodowych i dyplomowych oraz prac dyplomowych i egzaminów 
dyplomowych. 

§ 6 
Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie kształcenia na odległość przedstawia  
bezpośredniemu przełożonemu regularne pisemne raporty z ich realizacji, które stanowią 
podstawę do wyliczenia zajęć do pensum, zgodnie z planem obciążenia dydaktycznego  
określonym dla semestru letniego, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

§ 7 
Zobowiązuje się całą społeczność akademicką AIK do regularnego sprawdzania wszystkich  
kanałów komunikacyjnych funkcjonującej w Akademii, w tym w szczególności oficjalnej strony 
internetowej AIK, aplikacji Wirtualna Uczelnia oraz uczelnianej poczty elektronicznej. 

§ 8 
Z uwagi na wydłużenie stanu epidemii zmianie ulega treść Zarządzenia nr 76/2019/2020 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w następujący zakresie: 

a. w § 1 ust. 1 wydłuża się końcowy termin zawieszenia zajęć do dnia 30 czerwca 
2020 r. 

b. Uchyla się § 1 ust. 8 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer, SJ 

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 
Kraków, dnia 9 kwietnia 2020 r. 
 


