
         

 

REKTOR 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 

z dnia  9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

 

 Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 516), niniejszym zarządzam, co następuje:  

 

§1 

 

1. W związku z ograniczeniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

funkcjonowania uczelni artystycznych przez zawieszenie kształcenia: 

1) na studiach 

2) na studiach podyplomowych 

3) w innych formach, 

zajęcia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina będą do czasu uchylenia 

niniejszego Zarządzenia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. UMFC zapewnia dostęp do programu Microsoft Teams umożliwiającego realizowanie 

zajęć w sposób, o którym mowa w ust. 1, przy czym możliwe jest wykorzystywanie przez 

nauczycieli akademickich innych form prowadzenia kształcenia na odległość. 

 

§2 

 

1. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania 

prowadząc zajęcia:  

1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia;  

2) na studiach doktoranckich;  

3) na studiach podyplomowych; 

4) na stażach artystycznych. 

2. Nauczyciele akademiccy ustalają formę oraz harmonogram prowadzenia zajęć w 

porozumieniu odpowiednio z dziekanem lub prodziekanem, kierownikiem studiów 

doktoranckich lub kierownikiem studiów podyplomowych. 

3. Zaleca się prowadzenie zajęć ze studentami z zachowaniem dotychczasowego 

tygodniowego harmonogramu zajęć. 



4. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek niezwłocznego poinformowania studentów, 

doktorantów lub uczestników o wybranej formie zdalnego kształcenia za pośrednictwem 

korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS. 

5. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są dokumentować sposób i termin odbytych zajęć, 

a także – w przypadku zajęć innych niż indywidualne – prowadzić listę obecności, przy 

czym dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający jej udostępnienie 

dziekanowi, Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia, Działowi Nauczania lub Działowi 

Kadr i Płac. 

6. Studenci UMFC zobowiązani są do udziału w zajęciach prowadzonych w sposób, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 i ustalony przez nauczyciela akademickiego, postanowienia Regulaminu 

Studiów stosuje się odpowiednio. 

7. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem 

zdalnych form nauczania sprawują:  

1) dziekan – w zakresie kształcenia na studiach oraz kształcenia na stażach artystycznych;  

2) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;  

3) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach 

podyplomowych 

 

§3 

 

1. W przypadku, gdy dziekan w porozumieniu z Rektorem uzna, że ze względu na specyfikę 

przedmiotu lub okoliczności faktyczne dotyczące nauczyciela akademickiego lub studenta, 

prowadzenie zajęć w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest możliwe, zajęcia te 

zostaną przeprowadzone w wyznaczonym przez dziekana terminie późniejszym, nie 

później jednak niż do 15 września 2020 roku. 

2. W nadzwyczajnych okolicznościach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zajęcia, o 

których mowa w §1 ust. 1, będą mogły zostać przeprowadzone w kolejnym roku 

akademickim. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor na wniosek dziekana. 

 

§ 4 

 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego 

kształcenia może odbywać się poza siedzibą UMFC lub siedzibą Filii UMFC, z 

wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.  

2. Decyzję co do sposobu, zakresu i terminów przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do programów kształcenia na 

poszczególnych specjalnościach podejmuje dziekan po uprzednim uzyskaniu zgody 

Rektora. 

3. Zgody, o której mowa w ust. 2 może udzielić również Prorektor ds. studenckich i 

dydaktycznych. 

4. W przypadku, gdy dziekan w porozumieniu z Rektorem uzna, że ze względu na specyfikę 

przedmiotu lub okoliczności faktyczne dotyczące nauczyciela akademickiego lub studenta 

weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia w sposób, o którym mowa w ust.1, nie jest 

możliwa, zostanie ona przeprowadzona w terminie późniejszym, nie później jednak niż do 

30 września 2020 roku 



§ 5 

 

1. Ilekroć w Zarządzeniu mowa jest o dziekanie, oznacza to dziekana wydziału właściwego 

dla kierunku studiów,  w ramach którego odbywają się dane zajęcia lub kierownika 

kolegium właściwego dla danego przedmiotu. 

2. Ilekroć w Zarządzeniu mowa jest o nauczycielu akademickim, oznacza to nauczyciela 

akademickiego w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub osobę 

prowadzącą zajęcia ze studentami UMFC na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

 

       Prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

           R e k t o r 

 

           

 

                                                 
1 Podpis na oryginale dokumentu 


