
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2022   

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  z 

dnia  11 stycznia  2022 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021r. w 

sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 

Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (tj. Dz.U. 2021r. poz. 661) 

oraz na podstawie § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie zarządza się co następuje:   

 

§ 1 

W Zarządzeniu wewnętrznym Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021r. w sprawie 

organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 

Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 zmienionego Zarządzeniem wewnętrznym nr 

R.021.1.143.2021 z dnia 2 grudnia 2021r. wprowadza się zmiany polegające na: 

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zasady określone w ust. 2 obowiązują również w semestrze letnim 2021/2022.” 

2) w § 2 ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) webinary na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w 

liczbie nie większej niż 50% zajęć z przedmiotu (z wyjątkiem wykładów, które 

odbywają się w formie zdalnej oraz z wyjątkiem przedmiotów, na których 

prowadzenie w pełnym wymiarze w formie zdalnej na uzasadniony wniosek dziekana 

lub dyrektora jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną 

wyrazi zgodę prorektor ds. studenckich, a w przypadku Szkoły Doktorskiej - prorektor 

ds. nauki i współpracy z zagranicą),” 

3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jednostki przedstawiają w terminie do 15 października 2021r (semestr zimowy) 

oraz do 15 marca 2022r. (semestr letni) prorektorowi ds. studenckich (w przypadku 

Szkoły Doktorskiej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą) układ zajęć dla 

kierunków z uwzględnieniem form, w których efekty uczenia się uzyskiwane są w 



ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wraz 

ze wskazaniem procentu punktów ECTS lub procentu liczby godzin zajęć. W 

przypadku ewentualnych zmian zaktualizowany wykaz powinien być niezwłocznie 

przedstawiony prorektorowi ds. studenckich.” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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