
 
 

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
prof. dr hab. inż. 

Wojciech Łużny 
 
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 
 
 
 
 

 
Akademia Górniczo–Hutnicza 
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków 
tel. +48 12 617 20 06, fax +48 12 633 26 49 
e–mail: pro.ksztal@agh.edu.pl, www.agh.edu.pl 

 

COK-D.423-15/2020   Kraków, 5 listopada 2020 r. 

 

Szanowni Państwo 
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH 
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS 
  
 

Szanowni Państwo 

Pragnę poinformować, że w związku nasilającą się pandemią koronawirusa, w AGH 
rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Sanepidu. Inicjatywa, w którą jako 
wolontariusze zaangażowali się studenci naszej Uczelni, ma na celu przede wszystkim 
pomoc w działaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakresie 
zbierania i przetwarzania informacji.  

Uczelnia zapewnia infrastrukturę, a Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH 
koordynuje harmonogram pracy wolontariuszy. Zespół prowadzi działania w Centrum 
Energetyki AGH, w salach komputerowych, w których wolontariusze zajmują się 
przetwarzaniem informacji napływających do Sanepidu. Wszystkie wykonywane prace 
odbywają się pod nadzorem pracowników Powiatowej Stacji. Wolontariusze pracują na 
rzecz Sanepidu, na takich samych zasadach jak pracownicy tej jednostki, to jest z 
zapewnieniem ochrony danych osobowych osób, do których mają dostęp. Aktualnie w 
pracach zespołu z AGH zaangażowanych jest około 60 osób. Studenci będą pomagać 
Sanepidowi w trybie zmiennym, z uwzględnieniem własnej dostępności czasowej.  

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronie AGH: 

https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/w-agh-rozpoczelo-dzialalnosc-centrum-
wsparcia-sanepidu/  

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 30 października br. weszła w życie kolejna 
zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
studiów. W świetle najnowszych przepisów (§ 38a rozporządzenia) w roku akademickim 
2020/2021 senat uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, może dokonać 
zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w 
tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umożliwienia studentom odbycia 
tych zajęć w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-
epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2.  

Ponadto, nowo wprowadzone przepisy dają możliwość studentom, którzy w trakcie 
bieżącego roku akademickiego 2020/2021 wykonują czynności w ramach zadań 
realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ubiegania się̨ o zaliczenie zajęć lub części zajęć 
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kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
Uczelnia zaś może zaliczyć takie zajęcia lub części zajęć, uwzględniając informacje o liczbie 
godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez 
podmiot, w którym student wykonywał te czynności. 

Treść ww. rozporządzenia zmieniającego jest dostępna na stronie: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001908  

 

W związku z powyższym, szczególnie gorąco zachęcam i apeluję do P.T Państwa 
Dziekanów, jeśli tylko to możliwe, o zaliczanie aktywności studentów biorących 
udział w ww. inicjatywie, a także w ramach innych zadań realizowanych przez 
podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na poczet praktyk studenckich bądź innych 
form zajęć, oczywiście biorąc pod uwagę zakładane w programie studiów efekty uczenia 
się. 
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