
  

  

Komunikat 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 30.07.2021 r. 
 
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Łódzkim  

 

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 ze zm.) w zw. z Wytycznymi dla uczelni  

Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 20.07 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 

2021/2022:  

 

1. Zasadniczą formę kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022 
stanowi forma stacjonarna. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać 
wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a jedynie w szczególnych przypadkach – 
kształcenie zdalne.  

2. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) –
przewiduje możliwość uzyskania części efektów uczenia się objętych programem studiów 
w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
art. 67 ust. 4 PSWiN). Szczegółowe wymagania dotyczące takiej formy kształcenia 
określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) a także w zarządzeniu nr 69 
Rektora UŁ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie 
edukacyjnej UŁ Moodle (ze zm.). 

3. W związku z planowanym uchyleniem 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) przypominam 
również o zachowaniu ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także 
legitymacji służbowych nauczycieli akademickich jedynie w okresie ograniczenia lub 
zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu (art. 51b ust. 
4 PSWiN).  
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