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Zarządzenie Nr 0300.35.V.2020 
Rektora Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
z dnia 30 marca 2020 roku 

 
w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Paostwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w okresie zawieszenia zajęd 

dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 

 
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 i 374), w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego, rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz. U. poz. 405 i 455) oraz Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległośd  zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

1. W okresie zawieszenia zajęd dydaktycznych dla studentów, zobowiązuję dziekanów, 
dziekana filii, kierowników jednostek ogólnouczelnianych do umożliwienia nauczycielom 
akademickim (lub innym osobom prowadzącym zajęcia) prowadzenia zajęd dydaktycznych  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, zwanych dalej kształceniem 
zdalnym lub w formie zdalnej i wsparcia ich w tym zakresie. 

2. Nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia) samodzielnie podejmuje 
decyzję o formie prowadzenia danych zajęd dydaktycznych, o której mowa w ust. 1, po 
przeanalizowaniu specyfiki prowadzonych zajęd (wykład, dwiczenia, konwersatorium, itp.), 
możliwości technicznych do prowadzenia zajęd i własnych umiejętności w przygotowaniu  
i poprowadzeniu zajęd tego typu. 

3. Nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia) prowadzący zajęcia w formie 
zdalnej bezzwłocznie informuje o tym studentów. 

 
§ 2 

1. Zajęcia prowadzone zdalnie mogą mied formę asynchroniczną, która polega na 
przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla studentów w formie elektronicznej. Zakres 
materiałów powinien byd adekwatny do liczby godzin zaplanowanych na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie zawieszenia zajęd dydaktycznych. Materiały 
mogą mied dowolną formę (prezentacje multimedialne, dokumenty tekstowe, arkusze 
kalkulacyjne itp.), ale powinny byd opatrzone odpowiednim komentarzem ze strony 
prowadzącego zajęcia, który umożliwi studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy. 

2. Realizowanie zajęd w trybie synchronicznym polega na prowadzeniu zajęd w czasie 
rzeczywistym przy wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia komunikacji elektronicznej (np. 
za pośrednictwem platformy Discord  lub aplikacji MS Teams będącej składnikiem pakietu 
MS Office 365, https://www.office.com).   

 



- 2 - 

§ 3 
1. Prowadzenie zajęd, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczy studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 
wymaga powiadomienia dziekana, dziekana filii lub kierownika jednostki 
ogólnouczelnianej oferujących zajęcia dydaktyczne. 

2. Nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia) odpowiedzialny jest za 
prowadzenie ewidencji zajęd realizowanych w formie zdalnej, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej, zaakceptowane i potwierdzone przez 
dziekana, dziekana filii, kierownika jednostki ogólnouczelnianej zostaną rozliczone 
zgodnie z pierwotnie planowanym przydziałem zajęd dydaktycznych ustalonym  
w indywidualnej karcie obciążeo dydaktycznych nauczyciela akademickiego. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej, odpowiedzialne są za zebranie, sprawdzenie 
i potwierdzenie ewidencji zajęd, o których mowa w ust. 2 powyżej, po zakooczeniu okresu 
zawieszenia zajęd. 

5. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej przedstawi bezpośredniemu przełożonemu pisemny 
raport z ich realizacji do 30 czerwca 2020 r.  

 
§ 4 

1. W odniesieniu do zajęd w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zobowiązuje 
się nauczycieli akademickich do realizacji zakładanych efektów kształcenia w terminie do 
21 czerwca 2020 r.  

2. Nauczycielom akademickim (lub innym osobom prowadzącym zajęcia) umożliwia się 
zmianę literatury podstawowej i obowiązkowej określonej w sylabusach prowadzonych 
przedmiotów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęd w formie kształcenia na 
odległośd i w takiej sytuacji zobowiązuje się nauczyciela do poinformowania studentów  
o tej zmianie.  

3. Nauczycieli akademickich (lub inne osoby prowadzące zajęcia) zobowiązuje się do 
przedstawienia studentom do 10 maja 2020 r. alternatywnego, odpowiedniego dla 
kształcenia na odległośd, sposobu zaliczenia zajęd.  

 
§ 5 

W przypadku ograniczeo technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach 
synchronicznych, student zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym 
nauczycielem akademickim innych warunków realizacji efektów uczenia się w ramach 
danego przedmiotu.   

 
§ 6 

1. Zajęcia mogą byd prowadzone z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległośd 
oferowanych przez PWSZ w Kaliszu oraz innych, przy zachowaniu ochrony danych 
osobowych uczestników procesu dydaktycznego oraz zasad określonych w § 2.  

2. Uczelnia oferuje narzędzia dostępne za pośrednictwem: 
1) platformy Discord; 
2) specjalistycznego  laboratorium wirtualnego – platforma mAcademia; 
3) kompleksowego pakietu Microsoft Teams, w tym poczty elektronicznej. 
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3. W celu wsparcia nauczycieli akademickich (lub innych osób prowadzących zajęcia) 
w przygotowaniu i realizacji zajęd w formie kształcenia zdalnego przekazuje się 
społeczności PWSZ w Kaliszu następujące materiały: 
1) rekomendację  Działu Informatyki dotycząca prowadzenia zajęd zdalnych wraz ze 

wsparciem technicznym (e-mail: diee@pwsz.kalisz.pl, lub, tel. 62 76-79-588); 
2) w/w infrastrukturę mogącą wspierad kształcenie zdalne. 
 

§ 7 
Zajęcia wychowania fizycznego zostają zastąpione indywidualnymi treningami rozwojowymi 
rozpisanymi pod opieką nauczyciela akademickiego oraz zajęciami teoretycznymi w zakresie 
techniki uprawniania wskazanych dyscyplin. Aktywności te prowadzone są w ramach 
istniejących grup zajęciowych.  
 

§ 8 
W przypadku choroby uniemożliwiającej prowadzenie zajęd nauczyciel akademicki (lub inna 
osoba prowadząca zajęcia) zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu, który 
w porozumieniu z dziekanem wyznacza zastępstwo.  
 

§ 9 
Dla studiów podyplomowych zarządza się możliwośd przesunięcia realizacji zjazdów albo 
prowadzenia kształcenia na odległośd w postaci synchronicznej.  

 
§ 10 

Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formie zdalnej od dnia 10 marca 2020 r. w związku 
z Zarządzeniem Nr 0300.26.V.2020 Rektora Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Paostwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zalicza się również do 
pensum nauczyciela akademickiego pod warunkiem wprowadzenia tych zajęd do ewidencji 
i zatwierdzeniu ich zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszego zarządzenia. 

 
§ 11 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
       Rektor 
 
    /-/ dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu 
 
 
 
        RADCA PRAWNY 
/-/ mgr Aleksandra Mazek 
 
 
 
Opracowanie: lic. Danuta Wróbel, mgr Izabela Krzywda

mailto:diee@pwsz.kalisz.pl
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0300.35.V.2020  
Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 30 marca 2020 roku 
 

 
Jednostka (wydział, filia, jednostka ogólnouczelniana): ..................................... 

 

Imię i nazwisko prowadzącego: ........................................... 

 

Ewidencja zajęd prowadzonych w formie zdalnej w okresie od .... marca 2020 r. do …………............2020 r. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Kod USOS 
przedmiotu 

Kierunek 
studiów 

Tryb studiów  
(stacjonarne lub 
niestacjonarne) 

Poziom 
studiów 

Rok 
studiów 

Forma zajęd 
zgodnie z 
planem 
studiów 

 
Sposób 

przeprowadzenia 
zajęd w formie 
zdalnej (użyte 

narzędzie / 
asynchroniczny, 
synchroniczny) 

Termin 
przeprowadzenia 

zajęd 

Liczba studentów,  
którzy zdeklarowali  
udział w zajęciach w 

trybie zdanym 

       

 

  

 

 
 

………………………………………………………………………. 
(data i podpis Dziekana / Kierownika Jednostki) 


