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Zarządzenie nr 268/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 grudnia 2020 roku 

 
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 11, art. 50 ust. 1, art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz  
§ 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021 prowadzone jest z zastosowaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, według 
semestralnego rozkładu zajęć.  

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w formie kształcenia zdalnego powinny być przekazane 
wszystkie treści o charakterze teoretycznym zawarte w programach poszczególnych 
przedmiotów, w tym realizowane w ramach wykładów i seminariów. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się prowadzenie w formie tradycyjnej  
(tj. w siedzibie UPP): 
1) zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do specjalistycznej infrastruktury; 
2) praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych, klinicznych; 
3) badań naukowych umożliwiających przygotowanie prac dyplomowych. 

4. Zajęcia w formie tradycyjnej prowadzone są w czterech etapach według planu 
opracowanego przez dziekana, w uzgodnieniu z radą programową kierunku studiów,  
i udostępnionego na stronie internetowej wydziału:  
1) 8 – 26 marca 2021 r. (dla VI semestru studiów I stopnia); 
2) 7 – 23 kwietnia 2021 r. (dla IV semestru studiów I stopnia); 
3) 26 kwietnia – 14 maja 2021 r. (dla II semestru studiów I stopnia); 
4) 17 maja – 2 czerwca 2021 r. (dla studiów II stopnia). 

5. W odniesieniu do studentów kierunku weterynaria ust. 4 nie stosuje się, a zajęcia w formie 
tradycyjnej prowadzone są przez cały semestr.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana, Prorektor ds. Studiów 
może wyrazić zgodę na inną organizację etapów, o których mowa w ust. 4. 

7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w formie tradycyjnej treningów wybranych sekcji 
sportowych zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS UPP oraz rywalizacji w ramach 
współzawodnictwa akademickiego. 

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 7, podejmuje kierownik Centrum Kultury 
Fizycznej UPP. 

9. Podczas prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej należy przestrzegać rekomendacji 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących środków ochronnych przeciwko 
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.  

 
§ 2 

1. Kształcenie doktorantów odbywa się na zasadach określonych w § 1 ust. 1-3. 
2. W formie tradycyjnej doktoranci mogą prowadzić badania naukowe i korzystać w tym celu 

z pomieszczeń i urządzeń UPP. 
3. Decyzję o dopuszczeniu doktoranta do pomieszczeń i urządzeń UPP podejmuje kierownik 

jednostki na wniosek opiekuna naukowego. 
 



§ 3 
1. Zajęcia w formie zdalnej realizowane są w godzinach wyznaczonych w semestralnym 

rozkładzie zajęć dla danego kierunku i roku studiów, w sposób umożliwiający 
aktywizowanie studentów, wypowiadanie się i zadawanie pytań. Zaleca się prowadzenie 
zajęć z siedziby UPP. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone przy wykorzystaniu dostępnych 
narzędzi zdalnego nauczania oraz systemów do wideokonferencji w ramach uczelnianego 
środowiska informatycznego, takich jak Microsoft Teams, Google for Education, Moddle, 
Zoom. 

3. Jako pomocniczą formę kontaktów ze studentami dopuszcza się wykorzystanie poczty 
elektronicznej. 

 
§ 4 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach są realizowane  
w formie tradycyjnej z uwzględnieniem wymogów określonych w § 1 ust. 9. 

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej, dopuszcza 
się formę zdalną. § 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

Studentom spoza Poznania, przybywającym na zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, 
umożliwia się zamieszkanie w domach studenckich do wyczerpania limitu miejsc.  
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

            Rektor 
        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 

 


