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Wyzwania roku akademickiego 2020/2021

COVID-19
➢ zajęcia hybrydowe (przewaga zdalnych)
➢ możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
➢ zdalne posiedzenia gremiów wewnętrznych uczelni – wewnętrzne
akty prawne
➢ specjalna zakładka na stronie MNiSW
https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus--informacje-irekomendacje
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Wyzwania roku akademickiego 2020/2021
Przed i po 19 października 2020 r.
w okresie od 1.10 – 19.10.2020 r. nie wydano rozporządzenia ograniczającego
działalność uczelni
➢ zmiany w rozporządzeniu w sprawie studiów §13a – kształcenie z
wykorzystaniem metod i technik na odległość
➢ zmiany w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia (zawody
medyczne) – 20% na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne
➢ brak skutków z art. 51b ustawy PSWN

• od 19.10 obowiązuje rozporządzenie w sprawie ograniczenia działalności
uczelni
➢ kształcenie jest co do zasady prowadzone z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość (zdalnie), za wyjątkiem zajęć:
• których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
• zajęć przewidzianych do realizacji na ostatnim roku studiów;
• decyzję podejmują władze uczelni.
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Wyzwania roku akademickiego 2020/2021

•

w okresie ograniczenia działalności uczelni
➢ zastosowanie mają regulacje wynikające z art. 51b
ustawy
• zarządzenia rektora (jeśli senat nie może działać);
• nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli
akademickich;

• nie kieruje się nauczycieli akademickich na
badania okresowe;
• legitymacje studenckie, legitymacje służbowe
nauczycieli akademickich, a także legitymacje
doktorantów pozostają ważne.
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Wyzwania roku akademickiego 2020/2021
Przed i po 19 października 2020 r.
•

w okresie ograniczenia działalności uczelni
➢ pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora
(konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni)
➢ rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników
uczelni pracy zdalnie (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

• od 30.10.2020 r. zaliczanie na poczet praktyk działań w podmiotach
leczniczych lub sanit.-epidem.
• dynamika sytuacji – konieczność śledzenia zmian w prawie (nie tylko
komunikatów na stronie MNiSW)
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Wyzwania roku akademickiego 2020/2021
Kształcenie nauczycieli - praktyki
➢

umożliwienie realizacji praktyk zawodowych na studiach nauczycielskich w
roku akademickim 2020/2021:

•

w podmiocie prowadzącym kształcenie na studiach nauczycielskich w formie
ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola,
szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość;

•

przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu
przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość czyli umożliwienie udziału
w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty
lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub ich obserwacji;

•

obowiązywanie od 5.12.2020
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Projektowane zmiany – TARCZA MNISW
➢ zmiany w uchwałach rekrutacyjnych na studia w roku akademickim
2021/2022 (analogicznie laureaci olimpiad i konkursów);
➢ przyjmowanie na studia drugiego stopnia roku akademickim 2021/2022
osób, które przedstawią zaświadczenie o ukończeniu studiów zamiast
dyplomu ukończenia studiów;
➢ zmiany w regulaminach studiów do dnia 30 września 2021 r. (zniesienie
wymogu uchwalenia zmian w regulaminie na co najmniej 5 miesięcy
przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz wejścia w życie zmian z
początkiem roku akademickiego, 10-dniowy termin uzgodnienia zmian w
regulaminie z samorządem studenckim);
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Projektowane zmiany – TARCZA MNISW

➢ możliwość zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 przez
rektora;
➢ zniesienie minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na studiach o
profilu praktycznym (wynoszącego 6 miesięcy albo 3 miesiące – w
zależności od poziomu studiów) i umocowaniu senatu do dokonania
zmian w programach studiów, w tym do określenia niższego wymiaru
praktyk;
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Projektowane zmiany – TARCZA MNISW
➢ możliwość dokonania przez podmiot prowadzący szkołę doktorską
zmiany zasad rekrutacji do szkół doktorskich dla kształcenia w szkołach
doktorskich na rok 2021;
➢ możliwość zmiany organizacji kształcenia doktorantów określonej w
aktach wewnętrznych do dnia 30 września 2021 r.;

➢ możliwość czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów;
➢ utrzymanie ważności legitymacji doktoranta przez okres czasowego
ograniczenia kształcenia doktorantów i 60 dni po zakończeniu tego
ograniczenia;
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NOWELIZACJA USTAWY
PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM I NAUCE –
CO? GDZIE? KIEDY?
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Nowelizacja ustawy

➢ Zakres nowelizacji – zmiany porządkujące (przykłady):
• kompetencje senatów wobec zmian w programach studiów

• odwoływanie członków rad uczelni
• pomoc materialna dla studentów (uproszczenie, rozwiązanie
problemu 6 lat)
• federacje – modyfikacja modelu
• wyłączenia kpa (deregulacja)
• habilitacja – szeroka dyskusja
• zwiększona samodzielność programowa dla uczelni z pozytywną
oceną kompleksową (dyscypliny wiodące, możliwość tworzenia
samodzielnego studiów w przypadku uczelni zawodowych)

➢

Kiedy?
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Projektowane zmiany
➢ m-legitymacja studencka jako odrębny dokument cyfrowy

➢ dyplom jako dokument w postaci elektronicznej

Dodatkowe seminarium Q&A 2021
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
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Pytania i odpowiedzi

Praktyki w okresie pandemii
•

Trudności z realizacją praktyk na studiach przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela w czasie pandemii

•

Liczba godzin praktyk na studiach o profilu praktycznym

•

Praktyki realizowane zdalnie oraz ich zaliczenie na podstawie pracy
zawodowej

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, studia
medyczne
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Pytania i odpowiedzi

Procedura dyplomowania
• Regulacje dotyczące wysyłki dyplomów przesyłką pocztową oraz
opłatami
• Baza pisemnych prac dyplomowych – umożliwienie ich
przechowywanie przez 50 lat

• Dyplomy podwójne
• Uprawnienia do nostryfikacji dyplomów
• Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej
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Pytania i odpowiedzi

Tok studiów
• % pkt ECTS realizowanych na zajęciach z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość
• Ustalanie programów studiów przez Senat
• Tworzenie studiów (w j. angielskim)

• Zasady potwierdzania efektów uczenia się
• Uprawnienia do prowadzenia studiów po ewaluacji jakości działalności
naukowej
• Prowadzenie studiów w języku obcym
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Sprawy studenckie
• Dokumenty podpisywane elektronicznie w teczce studenta
• Brakowanie dokumentów
• Sposób postępowania z nieodebranymi przez studentów oryginałami
dokumentów

• Wznowienia studiów
• Ograniczenie stosowania KPA
Studia Wspólne

• Uprawnienia do tworzenia studiów wspólnych
• Uprawnienia do prowadzenia studiów wspólnych po ewaluacji jakości
działalności naukowej
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Pomoc materialna
•

Art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w
zakresie 6 lat przysługiwania stypendium

•

Orzeczenia o niepełnosprawności tracące ważność w czasie pandemii

•

Uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego w związku z
pogorszeniem się sytuacji materialnej w związku z COVID-19
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ul. Hoża 20, ul. Wspólna1/3
00-529 Warszawa
tel. +48 (22) 529 27 18
fax +48 (22) 628 09 22
www.konstytucjadlanauki.gov.pl

www.facebook.com/MNiSW

