
Zarządzenie nr 13/21
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w związku 
z zagrożeniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Kształcenie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, na studiach stacjonarnych, 
niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych formach kształcenia, realizowane będzie w formie 
hybrydowej (blended learning) tzn. z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 
w trybie stacjonarnym.

2. Podstawowym narzędziem służącym realizacji zajęć w formie zdalnej jest platforma Google G Suitę.
3. Zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane zgodnie 

z harmonogramem zajęć ustalonym przez Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzje o liczbie zajęć 
realizowanych w formie zdalnej i stacjonarnej.

4. Na studiach podyplomowych zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym 
przez kierowników studiów i zatwierdzonym przez dziekana wydziału.

5. Decyzje w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku oraz na innych formach kształcenia podejmie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§2.

1. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym powinny być planowane 
w godzinach wyznaczonych w harmonogramie zajęć dla danego kierunku i roku. Dopuszcza się 
możliwość realizacji zajęć w trybie asynchronicznym.

2. Dziekani są zobowiązani do przekazania pracownikom dydaktycznym informacji dotyczących zasad: 
realizacji zajęć w formie zdalnej (forma synchroniczna lub asynchroniczna), prowadzenia ewidencji 
godzin, formy komunikacji elektronicznej.

3. Zajęcia powinny zostać zaplanowane w podziale na dni realizacji zajęć w formie zdalnej i w formie 
stacjonarnej.

4. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej powinny zostać zaplanowane w ilości co najmniej czterech 
bloków dziennie dla danej grupy studentów, aby zminimalizować liczbę dni przebywania studentów na 
terenie Uczelni.

5. Pracownicy dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów w formie zdalnej 
w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej wydziału. 
W wyznaczonym terminie pracownicy dydaktyczni powinni być dostępni dla studentów na wskazanej 
w § 1 ust. 2 platformie. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie konsultacji w formie 
stacjonarnej.

§3.
1. Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej dla studentów należy organizować z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, określonych w odrębnych wytycznych 
Uczelnianych oraz Wydziałowych.

2. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej mogą prowadzić wyłącznie pracownicy bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.

3. W zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie studenci 
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.

4. Za objawy chorobowe, o których mowa w ust. 2-3 uznaje się w szczególności: gorączkę, kaszel i infekcję 
górnych dróg oddechowych, duszność, utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe.

5. Pracownicy i studenci nie powinni uczestniczyć w zajęciach także w przypadku, gdy osoby 
z którymi mieszkają lub miały osobisty kontakt przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
z powodu podejrzenia lub zachorowania na COVID-19.

6. Student/pracownik z objawami chorobowymi lub w sytuacji, o której mowa w ust. 5 ma obowiązek 
pozostania w miejscu zamieszkania lub niezwłocznego udania się do miejsca zamieszkania.

7. Studenci, którzy są chorzy lub podejrzewają u siebie rozwój choroby COVID-19, mogącej stanowić 
źródło zarażenia dla innych osób, mają bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, 
praktykach zawodowych itp. Usprawiedliwienie student składa niezwłocznie drogą mailową do 
prowadzącego zajęcia.

8. W drodze do i z Uczelni studentom i pracownikom zaleca się przestrzeganie aktualnie obowiązujących 
wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.



9. Przy wejściu do budynków Uczelni oraz w innych wyznaczonych punktach studenci i pracownicy 
zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

10. W przestrzeniach wspólnych budynków Uczelni (m.in. korytarze, hole, schody, windy, toalety) 
studenci/pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa maseczkami (do momentu zajęcia 
miejsca w sali dydaktycznej) oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa 
i reżimu sanitarnego.

11. Prowadzący zajęcia ma prawo żądać noszenia maseczek przez studentów również na swoich zajęciach.
12. Studentom zaleca się przebywanie na terenie Uczelni wyłącznie w czasie realizacji zajęć dydaktycznych 

i w miarę możliwości ograniczania przemieszczania się po częściach wspólnych budynków w większych 
grupach. Studentom, z wyłączeniem asystentów osób z niepełnosprawnościami, nie mogą towarzyszyć 
na terenie Uczelni osoby trzecie.

13. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni są zobowiązani do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasad 
określonych w niniejszym zarządzeniu.

1. Zaliczenia i egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej mogą odbywać się w formie stacjonarnej 
(z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego) lub 
w formie zdalnej wyłącznie z wykorzystaniem platformy Google G Suitę.

2. Dziekan ustala formę zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych modułów kształcenia realizowanych na 
jego wydziale i podaje do wiadomości studentom do 30 kwietnia 2021 r.

Każdorazowo użyte w zarządzeniu sformułowanie „student” dotyczy także słuchaczy studiów podyplomowych 
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestników innych form kształcenia.

1. Z dniem rozpoczęciem semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 traci moc:
1) Zarządzenie nr 95/20 Rektora Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19,

2) Zarządzenie nr 101/20 Rektora Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej,

3) Zarządzenie nr 110/20 Rektora Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4 .

§ 5 .

§ 6 .


