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Zarządzenie Nr 23/21 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zasad organizacji kształcenia 

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23, art. 51 ust. 1, art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wprowadza się zasady organizacji kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej 

w ramach zajęć dydaktycznych na studiach, w szkole doktorskiej, na studiach doktoranckich, 

studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021. 

2. Niniejsze zasady mogą być modyfikowane w związku ze zmianami w przepisach 

powszechnie obowiązujących lub bieżącą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. 

 

§ 2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) zdalny sposób prowadzenia/odbywania zajęć – realizowanie zajęć z odpowiednim 

zachowaniem zasad określonych zarządzeniem Rektora Nr 35/20 z dnia 24 marca 2020 r. 

ze zm. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość z tym zastrzeżeniem, że prowadzący zajęcia mają obowiązek 

ich organizowania w trybie synchronicznym z wykorzystaniem wybranej przez siebie 

platformy do zdalnej komunikacji spośród poniższych: 

a) eduMEET w uczelnianej domenie tu.kielce.pl, 

b) WebEx, 

c) ponadto wspomagająco stosować można platformy: 

- Testportal, 

- Moodle. 

2) tradycyjny sposób prowadzenia/odbywania zajęć – realizowanie zajęć w siedzibie 

Uczelni z odpowiednim zachowaniem zasad: 

a) określonych w zarządzeniu Rektora Nr 57/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 3 czerwca 2020 r. (j.t. w Zarz. 124/20) w sprawie warunków realizacji godzin zajęć 

dydaktycznych, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość oraz korzystania z infrastruktury Uczelni, 
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b) wprowadzonych Zarządzeniem Rektora Nr 81/20 z dnia 18 września 2020 r. 

(j.t w Zarz. 104/20 ze zm.) sprawie organizacji działalności Uczelni w okresie 

występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19, 

c) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, 

zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych 

zwanych dalej łącznie zasadami reżimu sanitarnego. 

 

§ 3. 1. W semestrze letnim roku ak. 2020/2021 zajęcia dydaktyczne prowadzone są 

w sposób zdalny, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Kierujący daną formą kształcenia, tj. odpowiednio: 

1) dziekan, 

2) dyrektor szkoły doktorskiej, 

3) kierownik studiów doktoranckich, 

4) kierownik studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia 

podejmuje decyzję w sprawie godzin dydaktycznych w ramach zajęć poświęconych treściom, 

których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny, które należy zrealizować 

w sposób tradycyjny. 

3. Decyzje dziekanów w sprawie odstępstw od zasad reżimu sanitarnego wydane na 

podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 80/20 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie organizacji 

kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021 zachowują moc i stosuje się je do zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny zgodnie 

z ust. 2. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby dziekan wydaje nową decyzję po konsultacji 

ze specjalistą ds. BHP. 

 

Studia 

 

§ 4. 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają 

się zgodnie z rozkładem zajęć w terminach określonych zarządzeniem Rektora Nr 65/20 z dnia 

30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021. 

2. Rozkłady zajęć winny być ułożone tak, aby umożliwić studentom udział we wszystkich 

zajęciach niezależnie od sposobu ich prowadzenia, szczególnie poprzez łączenie w bloki zajęć 

prowadzonych w ten sam sposób. 

3. W przypadku zmiany sposobu prowadzenia zajęć, rozkłady zajęć dostosowuje się 

odpowiednio zgodnie z ust. 2 i podaje niezwłocznie do wiadomości studentów. 

 

§ 5. 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach odbywają się w sposób zdalny, z wyłączeniem 

godzin zajęć praktycznych (laboratoryjnych, projektowych), realizowanych zgodnie z § 3 ust. 

2 pkt 1, które obywają się w sposób tradycyjny. 

2. Konsultacje odbywają się w sposób zdalny (synchronicznie lub asynchronicznie). 
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§ 6. 1. Prowadzący z odpowiednim wyprzedzeniem zapewnia informacje dostępowe, 

niezbędne do udziału w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny: 

1) studentom; 

2) kierownikowi katedry; 

3) właściwym prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 2-3 dokonują bieżącej wyrywkowej kontroli realizacji 

zajęć prowadzonych w sposób zdalny. 

 

§ 7. 1. Zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe na 

studiach odbywają się w sposób tradycyjny w siedzibie Uczelni z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego, przy czym: 

1) dziekan może z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia zmienić 

sposób przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu kończącego określone zajęcia na zdalny; 

2) prodziekan właściwy ds. studenckich może z własnej inicjatywy, na wniosek 

przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego lub studenta zmienić sposób 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na zdalny. 

2. W przypadku zmiany sposobu na zdalny zgodnie z ust. 1, do przeprowadzenia 

weryfikacji efektów uczenia się, w szczególności zaliczenia lub egzaminu kończącego 

określone zajęcia oraz egzaminu dyplomowego, stosuje się odpowiednio zasady weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz przeprowadzania 

egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wprowadzone Zarządzeniem Nr 123/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. ze zm. 

3. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się w postaci zaliczeń 

cząstkowych w trakcie zajęć, odbywa się w sposób określony przez prowadzącego, 

odpowiednio: 

1) w sposób zdalny z odpowiednim zastosowaniem zasad, o których mowa w ust. 2; 

2) w sposób tradycyjny z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 

Kształcenie w szkole doktorskiej i studia doktoranckie 

 

§ 8. Zajęcia w ramach kształcenia w szkole doktorskiej i studiów doktoranckich odbywają 

się w sposób zdalny, z wyłączeniem godzin zajęć realizowanych odpowiednio zgodnie z § 3 

ust. 2 pkt 2-3, które obywają się w sposób tradycyjny. 

 

§ 9. 1. Zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia w szkole doktorskiej i na 

studiach doktoranckich odbywają się w sposób tradycyjny w siedzibie Uczelni z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego, przy czym odpowiednio: 

1) dyrektor szkoły doktorskiej, 

2) kierownik studiów doktoranckich 
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może z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia zmienić sposób ich 

przeprowadzenia na zdalny. 

2. W przypadku zmiany sposobu na zdalny zgodnie z ust. 1, prowadzący określa zasady 

przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu i podaje do wiadomości doktorantów z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

3. Weryfikacja osiągnięcia przez doktorantów efektów uczenia się w postaci zaliczeń 

cząstkowych w trakcie zajęć odbywa się w sposób określony przez prowadzącego, 

odpowiednio: 

1) w sposób zdalny zgodnie z ust. 2; 

2) w sposób tradycyjny z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia 

 

§ 10. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia odbywają się 

w sposób zdalny, z wyłączeniem godzin zajęć, realizowanych zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4, które 

obywają się w sposób tradycyjny. 

 

§ 11. 1. Zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia na studiach podyplomowych 

i innych formach kształcenia odbywają się w sposób tradycyjny w siedzibie Uczelni z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, przy czym kierownik danej formy kształcenia może z 

własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia zmienić sposób ich przeprowadzenia 

na zdalny. 

2. W przypadku zmiany sposobu na zdalny zgodnie z ust. 1 prowadzący określa zasady 

przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu i podaje do wiadomości uczestników danej formy 

kształcenia z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez uczestników studiów 

podyplomowych i innych form kształcenia w postaci zaliczeń cząstkowych w trakcie zajęć 

odbywa się w sposób określony przez prowadzącego, odpowiednio: 

1) w sposób zdalny zgodnie z ust. 2; 

2) w sposób tradycyjny z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca semestru 

letniego roku akademickiego 2020/2021. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


