WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA W
UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU
AKADEMICKIEGO 2020/2021

I. Kształcenie w Uniwersytecie Szczecińskim w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać
się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).
II. Dziekani i inne osoby odpowiedzialne za proces kształcenia powinny uwzględnić
następujące wytyczne:
a) zajęcia on-line powinny być realizowane za pośrednictwem MS Teams, a pomocniczo – przy
użyciu platformy e-learningowej Moodle; w szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwagi na
efektywność kształcenia za zgodą Dziekana Wydziału mogą być zastosowane inne narzędzia;

b) w trybie zdalnym powinny być prowadzone zajęcia zarówno dla studentów studiów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, jak również doktorantów, a także uczestników studiów
podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych na Uczelni;
c) zajęcia dydaktyczne on-line powinny odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem
zajęć (planem) na dany semestr; tylko w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu ze
studentami, i po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego Dziekana, prowadzący może
ustalić inny termin zajęć;
d) konsultacje powinny odbywać się on-line na platformie MS Temas w terminie uprzednio
uzgodnionym z Dziekanem i podanym przez nauczyciela akademickiego do wiadomości
studentów oraz władz właściwej jednostki organizacyjnej;
e) nauczyciel akademicki ma obowiązek udostępnienia kodu zespołu utworzonego na
potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz konsultacji na platformie MS Teams
Dziekanowi Wydziału oraz Dyrektorowi Instytutu lub osobom przez nich upoważnionym
współorganizującym proces kształcenia na danym kierunku studiów; kod zespołu zostanie
uwidoczniony w tygodniowym planie zajęć oraz w harmonogramie konsultacji;
f) hospitacje i wizytacje zajęć dydaktycznych prowadzonych on-line będą odbywać się
zdalnie;
g) zaliczenia i egzaminy dotyczące zajęć prowadzonych w trybie on-line należy również
przeprowadzić zdalnie; w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana właściwego

Wydziału i po uzgodnieniu ze studentami mogą one zostać przeprowadzone w sposób
tradycyjny;
h) wszelkie formy zajęć realizowane w trybie tradycyjnym mogą być prowadzone po uprzednim
uzgodnieniu z Dziekanem, jedynie z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego wynikających z
zaleceń GIS;
III. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do prowadzenia ewidencji realizowanych przez
pracowników zajęć dydaktycznych. Zasady sprawozdawczości zostaną określone w drodze
odrębnego postanowienia Prorektora ds. Kształcenia.
IV. Wprowadza się następujące zasady planowania zajęć dydaktycznych i realizacji obowiązku
konsultacji:
1. Wszystkie wykłady powinny odbywać się on-line.
2. Zajęcia z przedmiotów praktycznych zarówno na kierunkach o profilu praktycznym, jak i
ogólnoakademickim (warsztaty, laboratoria, zajęcia terenowe) mogą odbywać się w sposób
tradycyjny w formie kontaktu bezpośredniego. Listę tych przedmiotów ustala Dziekan w
porozumieniu z zastępcami dyrektora odpowiedzialnymi za kwestie kształcenia w poszczególnych
instytutach (prodziekanami w wydziałach jednoinstytutowych) i uzyskaniu opinii Samorządu
Studenckiego. Wykaz tych przedmiotów uzgodniony z Prorektorem ds. Kształcenia Dziekan podaje
do wiadomości studentów nie później niż 14 września br.
3. Za zgodą Dziekana Wydziału i uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego w formie kontaktu
bezpośredniego mogą być prowadzone inne zajęcia niż wymienione w pkt 2 (np. seminaria
dyplomowe).
4. Dla studentów I roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w dniach 1-9
października 2020 roku zostanie zorganizowany okres adaptacyjny. W tym czasie będą prowadzone
spotkania integracyjne z przedstawicielami władz wydziałów i instytutów, opiekunami roku, a także
z samorządem studenckim. Przeprowadzone zostanie również szkolenie z obsługi platformy MS
Teams, szkolenie biblioteczne, szkolenie bhp oraz szkolenie z praw i obowiązków studenta (on-line).
Dla studentów rekrutowanych w ramach III naboru zostaną zorganizowane odrębne spotkania.
5. Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Szczeciński w ramach programu Erasmus+ w semestrze
zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywać będą zdalnie (wirtualna mobilność).

6. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, powinny być realizowane w formie kontaktu
bezpośredniego z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Zasady odbywania praktyk
zawodowych zostaną określone odrębnie.
7. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone hybrydowo. Część zajęć powinna odbywać się
w formie on-line, a część w kontakcie bezpośrednim. Szczegółowe zasady opracuje Kierownik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
8. Zajęcia z języków obcych prowadzone będą w formie zdalnej.
V. Opracowując harmonogram zajęć dydaktycznych należy uwzględniać następujące zasady
dodatkowe:
1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku należy planować od 12 października 2020 r.
2. Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych roczników należy planować z dniem rozpoczęcia roku
akademickiego uwzględniając fakt, aby do 12 października 2020 r. realizowane były wyłącznie
zajęcia zdalne w celu zapewnienia zasad reżimu sanitarnego w trakcie obecności studentów I roku w
budynkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jeżeli sytuacja tego nie wymaga, a zajęcia
są realizowane w innych budynkach np. obiektach sportowych, mogą być one planowane z dniem
rozpoczęcia roku akademickiego.
3. Osoby odpowiedzialne za kształtowanie tygodniowych rozkładów zajęć nie powinny stosować
dotychczasowego sposobu planowania zajęć dydaktycznych. Regułą jest planowanie naprzemienne w jednym tygodniu (bądź w dwóch) powinny odbywać się wszystkie zajęcia w trybie zdalnym, a w
kolejnym tygodniu (tygodniach) - zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim. Dopuszcza się
również zastosowanie wariantu mieszanego w obrębie tygodnia (np. w poniedziałek i wtorek zajęcia
zdalne, a w pozostałe dni zajęcia w trybie bezpośrednim).
Indywidualne ukształtowanie układu zajęć na każdym kierunku studiów – z uwzględnieniem
warunków lokalowych, reguł bezpieczeństwa i unikania zgromadzeń należy do dziekanów
wydziałów w porozumieniu z dyrektorami instytutu. Informacja o przyjętych rozwiązaniach musi być
przekazywana niezwłocznie do Prorektora ds. Kształcenia.
4. Zaleca się blokowanie zajęć dydaktycznych (np. 3-4 godziny blok ćwiczeń czy wykładów
jednorazowo), jednak z uwzględnieniem możliwości utrzymania koncentracji uczestników. Ponadto

należy rozważyć zwiększenie częstotliwości realizowania zajęć w celu wcześniejszego zakończenia
zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu. Zajęcia powinny się odbywać w godz. 8.00-20.30.
5. W trosce o efektywność procesu kształcenia należy zachować właściwą kolejność realizacji treści
kształcenia.
6. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych należy zaplanować
tak, aby na poszczególnych zjazdach realizować zajęcia wyłącznie zdalnie albo wyłącznie w
bezpośrednim kontakcie.

