
Komunikat ze spotkania ws. organizacji zajęć 
w semestrze zimowym 2021/22 na studiach stacjonarnych 

 
 We czwartek, 22 lipca, odbyło się spotkanie przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu oraz 

wybranych Starostów lat (S. Branicka, A. Gałecka, M. Warso, M. Zięba) z dyrekcją IM (prof. Szemberg, dr 

Rożek, dr Krech),  Przewodniczącą Rady Jakości Kształcenia (dr L. Zaręba) oraz osobami odpowiedzialnymi 

za organizację zajęć (dr Deręgowska, dr K. Gryszka, dr P. Solarz). Tematem była organizacja zajęć 

w semestrze zimowym 2021/22. 

 Przedstawiciele studentów zgłosili uwagi wniesione do nich ze strony grupy studentów, dotyczące 

głównie: 

 celowości wynajmu mieszkań w Krakowie w sytuacji zagrożenia wprowadzeniem nauki zdalnej. 

 problemów związanych z przemieszczaniem się między miejscem zamieszkania a uczelnią 

w przypadku części zajęć online, części stacjonarnie. 

 trudności w organizacji procesu kształcenia tak aby zajęcia były równie korzystne dla osób 

uczestniczących stacjonarnie, jak i dla części grupy biorącej udział online. 

Zgłoszono postulat organizacji zajęć tak aby cały dzień był albo stacjonarny, albo online. 

 Dyrekcja IM stwierdziła, że wszystkie podniesione kwestie były rozważane i szczegółowo 

dyskutowane m.in. w czasie Sesji Wyjazdowej IM w Krynicy. W szczególności: 

 studia stacjonarne tym różnią się od studiów niestacjonarnych, że studenci są w miejscu ich 

odbywania, nawet konieczność przejścia na całkowite nauczanie zdalne nie wyklucza spotkań 

małych grup studenckich w celu wspólnej nauki. Nie jest to możliwe, jeśli wszyscy znajdują się 

w  miejscach zamieszkania poza Krakowem. Studia to nie tylko zaliczanie przedmiotów, ale proces 

socjalny. 

 odpowiedzią na trudności komunikacyjne jest wprowadzenie przerwy w zajęciach między 

godzinami 12 a 14 i jednorodnych bloków przed 12 i po 14.. 

 nauczanie hybrydowe jest wyzwaniem także dla kadry, która będzie szkolona w tym zakresie we 

wrześniu. 

Ponadto dyrekcja zadeklarowała uczulanie pracowników na tolerancyjne podejście do kwestii obecności 

na zajęciach w sytuacjach losowych, jednak zdecydowanie wykluczono możliwość, że część studentów 

będzie brała udział w zajęciach wyłącznie w sposób zdalny. Zadeklarowano poza tym udostępnienie 

pomieszczeń w IM do udziału w zajęciach online.  

Podkreślono, że studia niestacjonarne są alternatywnym wyborem dla osób preferujących np. 

z powodów ekonomicznych pozostanie poza Krakowem. 

Spotkanie zakończono po 45 minutach.  


