
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), mając na względzie bezpieczeństwo społeczności akademickiej  
w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice 

Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne 
formy kształcenia) prowadzone są w sposób określony w programie danego kształcenia oraz  
w sylabusach zajęć. 

2. Kształcenie jest prowadzone w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów. Dotyczy to  
w szczególności: zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń, seminariów (w tym seminariów dyplomowych), zajęć 
projektowych, lektoratów języków obcych oraz konsultacji. 

3. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych,  
z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne 
służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, a także z uwzględnieniem 
zaleceń lub wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

4. Rektor może wprowadzić inny sposób organizacji kształcenia niż określony w ust. 2 w przypadku nasilenia się 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności 
uzasadniających taką zmianę. 

5. Zobowiązuje się jednostki podstawowe do ustalenia planów zajęć w roku akademickim 2021/2022 w taki sposób, 
aby w sytuacji, o której mowa w ust. 4, możliwa była realizacja tych zajęć zgodnie z ustaloną przez rektora 
organizacją kształcenia, w szczególności poprzez niezwłoczne wdrożenie wykorzystania metod  
i technik kształcenia na odległość. 

6. Wykłady są prowadzone w formie kontaktowej lub w formie hybrydowej (z częściową obecnością grupy na sali 
wykładowej), w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych. W przypadku wykładów 
prowadzonych w formie hybrydowej zobowiązuje się jednostki podstawowe do nagrywania tych wykładów oraz 
udostępnienia nagrań audio-wideo na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w sposób 
zabezpieczony obowiązkiem podania nazwy użytkownika i hasła. Dostęp do nagrań na Platformie Zdalnej 
Edukacji przysługuje wyłącznie prowadzącemu zajęcia oraz studentom/doktorantom danej grupy zajęciowej 
lub roku studiów. 

7. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą 
być wykorzystywane pomocniczo. 

8. Studentce/doktorantce w ciąży oraz studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością przysługuje 
pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w pomieszczeniu dydaktycznym oraz w dostępie do wykorzystywanych  
w trakcie zajęć urządzeń i aparatury pomiarowej lub eksperymentalnej bądź innego specjalistycznego sprzętu. 



 

 

9. Zasady realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 r. 
w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 901). 

§ 2 
1. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, 

stacjonarnych studiach doktoranckich oraz we Wspólnej Szkole Doktorskiej zajęcia mogą być prowadzone w 
formie hybrydowej w przypadku grup studenckich lub doktoranckich, w których kształcą się cudzoziemcy 
niemający możliwości przyjazdu na terytorium RP.  

2. Na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich 
wykłady i seminaria mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 
wniosek odpowiednio starosty roku lub grupy doktoranckiej. 

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez 
profesorów z zagranicy przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do kształcenia uczestników studiów podyplomowych 
oraz innych form kształcenia. 

§ 4 
Traci moc zarządzenie nr 146/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji 
kształcenia od 1 października 2021 roku (Monitor Prawny PS z 2021 r. poz. 681). 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 


