
Instrukcja tymczasowa 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod 

kształcenia na odległość  obowiązująca na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

§1 

Na podstawie Komunikatu Nr R021.2.10.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –

Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu 

realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość w 

związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19 oraz 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 (Dz. U. z 2020 r. , 

poz. 374) wprowadza się  

Instrukcję tymczasową w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form 

i metod kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

§2 

1. Użyte w Instrukcji skróty oznaczają: 

1) Instrukcja tymczasowa - Instrukcja tymczasowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu 

realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość na 

Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie; 

2) Komunikat - Komunikat Nr R021.2.10.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –

Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu 

realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość w 

związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19; 

3) KZJK – Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia właściwy dla kierunku: administracja, 

ekonomia, prawo, rachunkowość i podatki; 

4) Plan studiów - rozkład zajęć w poszczególnych semestrach, wraz z przypisanymi do nich 

punktami ECTS, formami zajęć i ich wymiarem, a także liczbą punktów ECTS wymaganą do 

zaliczenia danego semestru; 

5) Program studiów - opis zakładanych dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu 

kierunkowych efektów uczenia się wraz z opisem procesu prowadzącego do ich uzyskania; 

6) Prowadzący przedmiot/zajęcia - nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku 

dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym albo inna osoba posiadająca 

kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć, któremu Dziekan 

Wydziału powierzył prowadzenie przedmiotu/zajęć przewidzianego(ych) w programie 

studiów; 

7) Regulamin studiów - regulamin studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie; 

8) Student - osoba kształcąca się kierunku prowadzonym przez WPiE, przyjęta na studia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie oraz osoba odbywająca na WPiE 

część studiów, w tym również w ramach stażu; 

9) UJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; 

10) WPiE – Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu-Humanistyczno-Przyrodniczego w  

Częstochowie. 



2. Postanowienia niniejszej instrukcji mają zastosowanie do studentów polskich oraz 

studentów cudzoziemców studiujących na WPiE. 

 

§3 

Formami i metodami realizacji zajęć na odległość mogą być: 

1) platforma enauka.ujd.edu.pl; 

2) narzędzia do prowadzenia kształcenia e-learningowego, w tym plaftforma Navoica; 

3) poczta UMAIL w systemie USOSweb; 

4) poczta    @ujd.edu.pl; 

5) maile grupowe, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji; 

6) inne formy komunikacji elektronicznej. 

Niezbędną pomoc techniczną deklaruje p. Anna Skowron, Dyrektor Centrum Kształcenia na 

Odległość a.skowron@ujd.edu.pl 

 

§4 

Pracownik/prowadzący zajęcia ma obowiązek: 

1) systematycznego sprawdzania poczty mailowej uczelnianej lub własnej, podanej do 

systemu USOS; 

2) wybrania formy i metody kształcenia, o której mowa w §3; 

3) poinformowania właściwego Przewodniczącego KZJK, o którym mowa w § 6 ust. 1 o 

wybranej formie/formach kształcenia na odległość; 

4) przekazywania na bieżąco do właściwego Przewodniczącego KZJK, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 oraz do właściwego Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych, o którym 

mowa w §6 ust. 2-3 informacji o trybie organizacji zajęć, terminie ich rozpoczęcia oraz 

harmonogramie realizacji; 

5) prowadzenia badań naukowych (w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych); 

5) wykonywania obowiązków wynikających z regulaminu wyborczego; 

6) wykonywania obowiązków wynikających z harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 

2020/2021. 

 

§5 

Student ma obowiązek: 

1) zapoznania się z Komunikatem Nr R021.2.10.2020 r. Rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia 

na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu 

koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19;  

2) systematycznego sprawdzania poczty mailowej podanej do systemu USOS oraz maila 

grupowego; 

3) bezwzględnego stosowania się do reguł dotyczących prowadzenia zajęć na odległość, 

przedstawionych przez pracowników prowadzących poszczególne zajęcia (wykłady, 

ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, laboratoria, zajęcia projektowe, seminaria, lektoraty, 

zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia PSW, a także zajęcia odbywające się w ramach 

tutoringu oraz kształcenia podyplomowego) przewidziane w programie studiów dla danego 

etapu i formy kształcenia; 

4) wykonywania poleceń i zadań przekazanych przez osoby, o których mowa w ust. 2. 

 

§6 

Za monitorowanie trybu rozpoczęcia i procedurę realizacji zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość odpowiedzialni są: 
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1. Przewodniczący Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (dalej: KZJK) w zakresie 

kierunku: 

- administracja studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)– dr Justyna Jasińska, 

j.jasinska@ujd.edu.pl 

 

- prawo studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) – dr Dorota Kaniewska, 

d.kaniewska@ujd.edu.pl 

 

- ekonomia studia I stopnia (stacjonarne) – dr Paulina Ucieklak-Jeż, p.ucieklak-

jez@ujd.edu.pl 

 

- rachunkowość i podatki studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – mgr Michał 

Makuch, m.makuch@ujd.edu.pl 

 

2. Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych – dr Monika Bartnik w zakresie kierunków:  

- administracja studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne); 

- prawo studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) 

m.bartnik@ujd.edu.pl 

 

3. Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych – dr Paulina Ucieklak-Jeż w zakresie 

kierunków: 

- ekonomia studia I stopnia (stacjonarne); 

- rachunkowość i podatki studia I  stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

p.ucieklak-jez@ujd.edu.pl 

 

4. Monitorowanie zapewnienia komunikacji pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1 

powierza się Koordynatorowi KZJK WPiE mgr. Michałowi Makuchowi 

 

§ 7 

Właściwy KZJK przedkłada właściwemu Prodziekanowi ds. Studencko-Dydaktycznych 

sprawozdanie z realizacji postanowień komunikatu i instrukcji nie później, niż w ciągu 7 dni 

od zakończenia prowadzenia zajęć w formie przewidzianej postanowieniami Komunikatu 

oraz Instrukcji. 

 

§ 8 

1. Instrukcja obowiązuje od dnia 12 marca 2020 r.  

2. Przepisy niniejszej instrukcji tracą moc z dniem wydania przez Rektora UJD przepisów 

uchylających postanowienia Komunikatu, na podstawie których niniejsza instrukcja została 

wprowadzona. 
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