
ZARZĄDZENIE NR 17/2021

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 
2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 .

1. Ustala się następujący sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie 
Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów 
podyplomowych w roku akademickim 2020/2021:

1) zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie mieszanej, z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość oraz w formie bezpośredniego kontaktu, z wyłączeniem 
postanowień pkt. 2;

2) zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia 
terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za zgodą dziekana 
wydziału i po uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego z zachowaniem wskazań 
i zaleceń określonych w § 2 ust. 1 niniejszego Zarządzenia;

3) zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają 
się za pośrednictwem platformy MS Teams zgodnie z rozkładem zajęć, przyjętym 
na danym kierunku, formie i roku. Wszystkie materiały dydaktyczne są umieszczane 
w zakładce „Pliki”. Wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na odległość 
wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału;

4) zaliczenia przedmiotów odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, z wyjątkiem zaliczeń przedmiotów określonych w pkt. 2, 
dla których zajęcia odbywają się w formie bezpośredniego kontaktu;

5) egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej przeprowadzane są w formie zdalnej 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem egzaminów 
z przedmiotów określonych w pkt. 2, dla których zajęcia odbywają się w formie 
bezpośredniego kontaktu;

6) nauczyciele akademiccy w uzgodnieniu ze studentami i za zgodą dziekana mogą 
przeprowadzać zaliczenia i egzaminy w formie bezpośredniego kontaktu, pod warunkiem 
stosowania obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego;



7) w przypadku braku możliwości zrealizowania zajęć dydaktycznych dziekan wydziału 
przedkłada rektorowi przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej informacje o zajęciach 
dydaktycznych, których realizacja w semestrze nie była możliwa z przyczyn leżących po 
stronie wydziału/uczelni, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny braku realizacji zajęć 
dydaktycznych;

8) rejestracja na kolejny semestr studiów studentów, którzy nie zrealizowali zajęć 
dydaktycznych, o których mowa w pkt 7, następuje z pominięciem punktów ECTS 
przypisanych do tych zajęć. Decyzje w przedmiocie przeniesienia zajęć i punktów 
podejmuje prodziekan ds. studenckich danego wydziału po konsultacji z dziekanem 
wydziału;

9) zajęcia dydaktyczne dla studentów ostatniego roku studiów, których efekty uczenia się 
w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym, będą 
przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w czasie pozwalającym studentom 
na terminowe ukończenie studiów. Przepis pkt 6 stosuje się odpowiednio.

§2 .

1. Kierownicy obiektów zobowiązani są, we współpracy z Kanclerzem, zapewnić stosowanie 
w nadzorowanych obiektach obowiązujących wskazań i zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID 19.

2. Prowadzący i uczestnicy zajęć prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu mają 
obowiązek przestrzegać wskazań i zaleceń określonych w ust. 1.

3. Przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu student ma obowiązek wypełnić ankietę 
epidemiologiczną w formie elektronicznej.

4. Wzór ankiety stanowi załącznik do zarządzenia.

§3 .

Traci moc zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 03 września 
2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 
2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

§4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


