
W dniu 25 marca br. odbyło się kolejne, tj. czwarte posiedzenie Zespołu  

do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki  

w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Ministerstwie Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Spotkanie prowadził Wiceminister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz.  

Z racji powołania Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych 

Uczelni Zawodowych do prac w zespole przedstawiam Państwu co następuje:   

 

1. Należy monitorować sytuację w akademikach. Należy zaostrzyć 

wchodzenie osób postronnych, z zewnątrz. Są sygnały o odbywaniu  

w akademikach spotkań. Uprasza się o nadzór, kontrolę sytuacji.  

 

 

2. W kwestiach funkcjonowania ciał, organów, gremiów w uczelni 

(kolegiów elektorów, komisji, zespołów) dopuszcza się podejmowanie 

uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tej sprawie 

ukaże się odpowiednie rozporządzenie MNiSZW. Proszę monitorować 

akty prawne. 

 

 

3. Należy monitorować kwestię prowadzenia zajęć w formie elearningu. 

Zajęcia prowadzone w formie elearningu są zajęciami prowadzonymi 

według toku kształcenia z realizacją efektów kształcenia. 

 

 

4. W kwestii praktyk, zajęć praktycznych na kierunkach lekarskich, 

farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa 

medycznego, diagnostyki nastąpi zmiana rozporządzenia MNiSzW 

w sprawie standardów kształcenia. 

 

5. Proponuje się, aby realizacja efektów kształcenia była możliwa 

poprzez wolontariat, wspomaganie inicjatyw zdrowotnych itp. działań. 

W tym kierunku zmierza planowane rozporządzenie. 

 

 

6. Zgłosiłem postulat uwzględnienia poprzez różne formy zaangażowania 

studentów efektów kształcenia dla kierunków takich jak pedagogika.  

 



7. MNiSzW prosi o nadsyłanie tzw. dobrych praktyk w kwestii 

przygotowania zaleceń do normalnego funkcjonowania uczelni 

(dydaktyka, obsługa akademików, funkcjonowanie stołówek). 

   

8. Zaleca się przesunięcie płatności bądź zawieszenia opłat w kwestii 

opłat za studia, aby nie doprowadzić do zrywania umów  

ze studentami. 

 

9. Dla studentów zagranicznych, w ramach programu Erasmus należy 

polecać strony Go Poland, NaWa, w celu podtrzymania kontaktu  

i informacji. 

 

10. MNiSzW przygotowuje pomoc psychologiczną 

 

11. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć m.in. 

na: gov.pl/koronawirus. 

 

prof. dr hab. Witold Stankowski 

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej  

im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

