
 

 

ZARZĄDZENIE NR …….. /2020 

 

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 

z dnia ……… 2020 roku 

 

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.)  oraz mając na uwadze treść ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:   

 

§ 1 

 

1. Ustala się następujący sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych na 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 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 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. 

 

    § 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 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2020 r. i obowiązuje do odwołania.  

2. Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie harmonogramu znoszenia 

ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego 

traci moc z dniem ……………………………… 


