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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-

CoV-2 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i  nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów 

wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach doktoranckich, studiach 

podyplomowych, kursach i szkoleniach prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej oraz 

w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych dalej zwanej Szkołą Doktorską 

zajęcia będą się odbywać w formie hybrydowej (kształcenie zdalne z elementami 

kształcenia stacjonarnego). 

2. Obligatoryjnie w sposób zdalny prowadzone będą wykłady oraz lektoraty z języka obcego. 

3. Obligatoryjnie w sposób stacjonarny w siedzibie Uczelni będą prowadzone zajęcia 

przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, 

w tym badania konieczne do przygotowania pracy dyplomowej (z wyłączeniem 

wykładów). 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą w sposób zdalny, przy wprowadzaniu 

w miarę możliwości elementów zajęć stacjonarnych. 

5. Zaleca się, aby zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne były realizowane w całości 

w sposób stacjonarny w siedzibie Uczelni z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 ust. 

1 i 2.  

6. Dyżur dydaktyczny (konsultacje) odbywać się będzie w sposób zdalny w ustalonych 

i podanych do wiadomości studentów godzinach. W uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek studenta dyżur dydaktyczny może odbyć się stacjonarnie z dostępnością zdalną  

w siedzibie Uczelni.  

  



§ 2 

1. Dziekan w porozumieniu z kierownikami katedr/zakładów ustala wykaz zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne, które będą realizowane w całości w sposób 

stacjonarny w siedzibie Uczelni. 

2. Ustalając wykaz zajęć, o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić wymagania zawarte 

w rozporządzeniu w sprawie studiów wskazujące, że zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez 

studentów. 

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze 

studentami dziekan może zmienić sposób prowadzenia zajęć, o których mowa w § 1 ust. 3 

i 5 także w trakcie trwania semestru, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Zaleca się, aby w miarę możliwości nie zmieniać sposobu prowadzenia zajęć dla studentów 

ostatniego roku studiów zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. 

5. Zasady, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio w Szkole Doktorskiej na studiach 

doktoranckich, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. 

§ 3 

1. Zajęcia prowadzone w sposób zdalny powinny być realizowane w szczególności za 

pośrednictwem: 

1) Platformy Edukacyjnej Moodle; 

2) MS Teams. 

2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem innych 

platform i aplikacji w porozumieniu ze studentami jeżeli umożliwiają uzyskanie 

określonych w programie studiów efektów uczenia się z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Prowadzenie zajęć w sposób zdalny z wykorzystywaniem innych niż wskazane w ust. 1 

narzędzi do komunikacji elektronicznej jest możliwe, pod warunkiem, że nie wymagają one 

ponoszenia przez studentów kosztów związanych z zakupem licencji lub dostępem do 

oprogramowania. Ponadto, muszą gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych 

osobowych osób uczestniczących w zajęciach. Odpowiedzialność za przestrzeganie tych 

zasad spoczywa na nauczycielu akademickim lub innej osobie prowadzącej zajęcia.  

4. W przypadku prowadzenia zajęć w sposób zdalny weryfikacja efektów uczenia się 

określonych odpowiednio w programie studiów lub w programie kształcenia może odbywać 

się poza siedzibą Uczelni. 



§ 4 

1. W przypadku zajęć prowadzonych w sposób zdalny nauczyciel akademicki lub inna osoba 

prowadząca zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji tych zajęć. Wzór ewidencji 

zajęć stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. W ewidencji zajęć uwzględnia się wyłącznie zajęcia, które odbyły się w sposób zdalny. 

Udostępnienie studentom, doktorantom oraz uczestnikom studiów podyplomowych, 

kursów i szkoleń materiałów do samodzielnej nauki bez zapewnienia kontaktu ze 

studentami nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć w sposób zdalny.  

3. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i ewidencjonowaniem zajęć prowadzonych 

w sposób zdalny sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej. 

§ 5 

1. Zaleca się, aby przy układaniu rozkładów zajęć planować dni stacjonarne i dni zdalne, 

a jeżeli nie jest to możliwe to bloki stacjonarne i bloki zdalne oraz minimalizować 

przemieszczanie się studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych, 

kursów i szkoleń. 

2. Informację o sposobie prowadzenia zajęć należy podać do wiadomości studentów co 

najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim.  

3. W przypadku realizacji zajęć lub pełnienia dyżuru dydaktycznego na terenie Uczelni 

odpowiednio zajęcia dydaktyczne lub dyżur powinny się odbywać w małych grupach 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

§ 6 

1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji 

epidemicznej lub wprowadzenia przez organy Państwowe rozwiązań szczególnych m. in. 

rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 sposób realizacji zajęć 

w siedzibie Uczelni określa rektor i ogłasza w komunikacie. 

3. W pozostałych sprawach dotyczących organizacji kształcenia decyzję podejmuje dziekan, 

kierownik szkoły doktorskiej lub dyrektor centrum. 

  



§ 7 

Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio dziekanom 

i kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni, a nadzór prorektorowi ds. kształcenia. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.  



 

 

Ewidencja zajęć prowadzonych w sposób zdalny 

 w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

 
Data/godzina Zajęcia/kierunek/rodzaj 

zajęć/grupa/l.godz 

Temat zajęć Forma prowadzenia zajęć  

(z wykorzystaniem 

platformy/aplikacji) 

    

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis pracownika 

……………………………………………… 

Podpis Kierownika/Dyrektora Katedry/Zakładu/Centrum  

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 7/2021 

Rektora PRz z dnia 29 stycznia 2021 r.  


