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Spotkanie otworzył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wojciech Maksymowicz. 

Następnie głos zabrała min. Anna Budzanowska, która omówiła ostatnie Rozporządzenie 

dotyczące studiów. Przeanalizowano warunki bezpieczeństwa występujące przy nauczaniu 

zdalnym. Opinie na ten temat były rozbieżne. Zasugerowano, aby - jeśli będzie to możliwe - 

nie wydawać dodatkowego rozporządzenia wygaszającego nauczanie zdalne.  

Dyrektor Marcin Czaja przedstawił wniosek organizacyjny dotyczący problemów wynikających 

stąd, iż nie wszystkie uczelnie umożliwiają zdalne prowadzenie zajęć (art. 51b Rozporządzenia 

w sprawie studiów). Pierwszym takim problemem była sytuacja, w której mimo istniejącego 

przepisu o wymogu bezpośredniego udziału w zajęciach, uczelnia sama reguluje te kwestie. 

Drugim problemem było zdalne realizowanie obrad i podejmowanie decyzji przez ciała 

niebędące organami – to powinny regulować wewnętrzne akty prawne uczelni.  

Zaznaczono, że niemożliwe jest regulowanie wszystkich obszarów rozporządzeniami. Obecnie 

nie przewiduje się zmian ustawowych związanych z COVID-19, a ewentualne regulacje z tym 

związane będą rozważane w przyszłości. 

Rektor Marcin Gruchała, Przewodniczący KRAUM, przywołał Rozporządzenie dotyczące 

kształcenia specjalistycznego, które obejmuje przypadki praktycznych zajęć w zawodach 



związanych z ochroną zdrowia. W opinii KRAUM-u uczelnie medyczne będą realizowały 

wytyczne zawarte z Rozporządzeniu w 100%. 

Szeroko omówiono funkcjonowanie kształcenia na kierunkach medycznych. Większość uczelni 

prowadzi zajęcia praktyczne (kliniczne) w 50% przy łóżku pacjenta i w 50% zdalnie, zachowując 

przy tym wszystkie niezbędne środki ostrożności. KRAUM przedstawiła swoje stanowisko w 

sprawie kształcenia na kierunkach medycznych i otrzymała informację, że zostanie to 

zamieszczone w Rozporządzeniu MNiSW. 

Dr Mieczysław Błoński, reprezentujący Polską Unię Edukacyjną, wystosował apel o włączenie 

się w Krajowy Program Odbudowy w zakresie sfinansowania z inicjatywy MNiSW cyfryzacji 

działalności uczelni. Zaapelował o uruchomienie konkursów ogłoszonych przez NCN lub NCBiR, 

a dotyczących cyfryzacji uczelni. Zaproponował przeznaczanie na ten cel min. 500 mln zł. Min. 

Anna Budzanowska zapewniła, że są środki unijne na procesy digitalizacji uczelni, ale 

wymagają one partnerstwa strategicznego i skierowane są głównie do uniwersytetów o 

statusie uniwersytetów europejskich - w Polsce mamy 11 takich  uniwersytetów. Postawiła 

pytanie, o jakie aspekty cyfryzacji uczelni chodzi (sprzęt, oprogramowanie, sieci, szeroko 

rozumiana infrastruktura?). Zwróciła się z prośbą o zaproponowanie ram merytorycznych 

takiego konkursu.     

 

 


