
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE nr 33/2021 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 
nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51a i art. 198a 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 
§ 1 ust. 1, związku z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 
lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 363) oraz § 13 
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r.), Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. W zarządzeniu nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 

r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) po § 1 wprowadza się § 1(1), który otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. W okresie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r.: 
1) realizacja zajęć w ramach form, o których mowa w § 1 ust. 2, odbywa się 
wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za 

wyjątkiem zajęć realizowanych na kierunkach: kierunek lekarski, farmacja, 
fizjoterapia, położnictwo, pielęgniarstwo i kosmetologia. W okresie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym § 2 ust. 2 oraz ust. 8 oraz ust. 11 nie stosuje 
się; 
2) konsultacje, o których mowa w § 5 ust. 3 odbywają się wyłącznie z 
wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.”; 
 

2) w § 7 zmienia się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„6. Po potwierdzeniu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i rachunkowej 
Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz złożeniu kontrasygnaty finansowej 
Głównego Księgowego na rozliczeniach godzin zajęć dydaktycznych, w tym 
godzin ponadwymiarowych, rozliczenie przekazuje się do zatwierdzenia 
właściwemu prorektorowi ds. kształcenia i studentów.”.  

 
 
 



 

 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pozostają bez zmian.  

 
§ 3 

1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia nr 
52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad 
przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  
1) zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany i 

ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

2) zarządzeniem nr 84/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia 
tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

3) zarządzeniem nr 132/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

4) zarządzeniem nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

5) zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

6) zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

        REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO    

      
        prof. dr hab. Marek Masnyk 


