
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim 

nr 1/S050/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zasad realizowania zajęć dydaktycznych w Instytucie Konfucjusza począwszy od dnia 

30 kwietnia 2020 r. i sposobów rozliczenia zajęć odbywających się w semestrze letnim 2019/20 do dnia 

10 marca 2020 r. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 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 2020 poz. 405), w związku z rekomendacją Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów 

opłat za studia i zarządzeniem nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku (z późn. 

zmianami) w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w 

okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 i zarządzenia nr 28/R/20 Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w okresie 

zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 oraz szczegółowymi zapisami Umowy zawartej z Kursantem o 

warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem 

kursów dokształcających lub szkoleń (zwaną dalej Umową), 

ustala się, co następuje: 

1. Przyjmuje się za dzień zakończenia prowadzenia zajęć realizowanych w ramach kursu wyszczególnionego 

w § 5 ust. 1 Umowy w formie zajęć tradycyjnych, tj. w salach lekcyjnych, wtorek 10 marca 2020 r. 

2. Ustala się – do odwołania – jako jedyną formę prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w 

Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, formę zajęć zdalnych. 

3. Przez „zajęcia zdalne” rozumie się każdą formę nauczania na odległość, wykorzystującą dostępne 

platformy e-learningowe, komunikatory, programy do transmisji audio-wizualnych, w tym w szczególności 

platformę MsTeams, operującą w środowisku Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Przyjmuje się za dzień rozpoczęcia kształcenia zdalnego czwartek, 30 kwietnia 2020 r. 

5. Niewykorzystana, a wynikająca z Umowy liczba godzin zajęć dydaktycznych, zostanie zrealizowana w 

formie zdalnej, począwszy od dnia wskazanego w punkcie 4, powiększona o dodatkowe darmowe dwa 90-

minutowe bloki zajęć, będące rekompensatą za zmianę trybu nauczania. 



 

 

 

 

 

 

 

6. Zajęcia w formie zdalnej będą prowadzone w tych samych grupach i terminach, w których odbywały się 

zajęcia tradycyjne. W miarę konieczności lektorzy, po uzgodnieniu z Kursantami, mogą zaproponować 

inne terminy ww. zajęć. 

7. Kursanci, którzy nie zechcą uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej, mogą wystąpić o zwrot 

wniesionych opłat za kurs. Kwota zwrotu zostanie rozliczona proporcjonalnie do zajęć, które odbyły się do 

dnia 10 marca 2020 r., zgodnie z § 6 Umowy. 

8. Kursanci, którzy nie zechcą uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej i nie uregulowali należnych opłat za 

zajęcia odbywające się zgodnie z Umową w formie tradycyjnej do dnia 10 marca 2020 r, są zobowiązani 

do wniesienia zaległych opłat za kurs, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych zajęć, licząc od ich 

początku do dnia 10 marca 2020 r. włącznie. Zaległa płatność musi być dokonana do dnia 30 kwietnia 2020 

r. 

9. Zgodnie z § 6 Umowy, w przypadku niewniesienia przez Uczestnika/Kursanta wymaganych opłat za 

świadczone usługi edukacyjne oraz rezygnacji z uczestnictwa w kursie dokształcającym po jego 

rozpoczęciu albo skreślenia z listy uczestników kursu dokształcającego, Uczelnia wzywa Uczestnika do 

wniesienia zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego. 

10. Osoby, które zechcą kontynuować nauczanie, na warunkach opisanych w punktach 2-6, zobowiązane są do 

pilnego poinformowania Sekretariatu Instytutu Konfucjusza o tym fakcie do dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz 

do uregulowania zaległych opłat za kurs do dnia 6 maja 2020 r. 

11. Jednostką władną do informowania Uczestników (na ich prośbę) o należnych kwotach nadpłaty lub 

niedopłaty, jest Sekretariat Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Instytutu Konfucjusza 

przy Uniwersytecie Gdańskim 

dr hab. Wojciech BIZON 

 


