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Warszawa, dnia 12 marca 2020 r.
Pozycja 16
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia na odległość w związku z czasowym zawieszeniem
kształcenia w uczelniach i kształcenia doktorantów
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., Zespół do spraw kształcenia
na odległość w związku z czasowym zawieszeniem kształcenia w uczelniach i kształcenia doktorantów, zwany
dalej „zespołem”.
§ 2. W skład zespołu wchodzą:
1)

przewodniczący – Andrzej Kurkiewicz;

2)

członkowie:
a)

Agnieszka Chrząszcz,

b)

Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka,

c)

Rafał Grzybowski,

d)

Kinga Kurowska-Wilczyńska,

e)

Dorota Piotrowska,

f)

Jarosław Protasiewicz,

g)

Katarzyna Tuligłowicz.

§ 3. Do zadań zespołu należy:
1)

przygotowanie propozycji rekomendacji w zakresie wdrażania metod i technik kształcenia na odległość,
w tym dotyczących wzajemnego udostępniania zasobów e-learningowych na potrzeby kształcenia
prowadzonego w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
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2)

monitorowanie prowadzenia kształcenia, o którym mowa w pkt 1;

3)

wykonywanie innych zadań dotyczących kształcenia na odległość zleconych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1)

zwołuje posiedzenia zespołu i prowadzi posiedzenia;

2)

przydziela zadania członkom zespołu;

3)

zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne
w pracach zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony
przez niego członek zespołu.
§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zespołu mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1)

transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku
obrad.
§ 6. 1. Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym
mowa w § 4 ust 2.
§ 7. 1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę
uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść opinii i ustaleń zespołu.
2. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust 2.
§ 8. Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

