
 
Zarządzenie Nr 54/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 29 września 2020 roku 

 

w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów                  

i zaliczeń w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 76a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca   

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W przypadku prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu kształcenia 

studentów w trybie hybrydowym (tj. w trybie stacjonarnym i trybie zdalnym) postanawia się: 

1. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do takiego zaprojektowania zdalnego 

kształcenia, żeby nakład pracy studenta odpowiadał liczbie punktów ECTS przypisanym 

poszczególnym przedmiotom w programie studiów. 

2. Dyrektorzy Instytutów opracowują plany zajęć dydaktycznych z zaznaczeniem zajęć                  

w trybie zdalnym i podają je do wiadomości studentów.  

3. Prowadzący zajęcia dokumentuje i ewidencjonuje zajęcia dydaktyczne prowadzone                       

w trybie zdalnym i sporządza po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu  „Oświadczenie 

sprawozdawcze prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym”, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Praca własna studentów powinna być udokumentowana (np. konspekty, sprawozdania, 

projekty, zadania i inne prace studentów, wyniki testów elektronicznych, itp.).  

5. Zajęcia zdalne prowadzone są w trybie on-line (komunikacja synchroniczna - dwustronna 

studentów z nauczycielem). Wiodącą platformą organizacji zajęć zdalnych jest MS 

Teams. 

6. Komunikacja offline (asynchroniczna) np. na platformach: Moodle, MS Teams, będzie 

wykorzystywana do wspomagania zajęć, w tym udostępniania materiałów pomocniczych 

i odbierania prac studentów.  

7. Studentom nieposiadającym możliwości udziału w zdalnym kształceniu Uczelnia,                      

w miarę możliwości, zapewnia na swoim terenie stanowiska komputerowe umożliwiające 

udział w zajęciach zdalnych. 

8. Nauczyciele akademiccy informują studentów o zasadach prowadzenia oraz zaliczania 

poszczególnych etapów zdalnie prowadzonych zajęć. Student powinien otrzymać 

wyraźną informację o zmienionych zasadach prowadzenia przedmiotu w stosunku do 

zawartych w karcie przedmiotu. Zaliczenia końcowe i egzaminy powinny być 

przeprowadzane na terenie Uczelni. Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminów 

ustnych w trybie zdalnym w komunikacji online (wymagane jest połączenie wideo). 

9. Zdalne przeprowadzenie zajęć jest dokumentowane zgodnie z zapisem ust. 3 i powinno 

być zgodne ze statystykami aktywności użytkowników platform nauczania na odległość.   
 

 

 

 

 



 

§ 2 

Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia w życie tracą moc: 

1) zarządzenie Nr 18/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu                

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia                        

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, 

2) zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu               

z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia                                

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, 

3) zarządzenie Nr 28/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu               

z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy: "Oświadczenia 

sprawozdawczego prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym" oraz "Informacji                            

o specjalnym sposobie poprowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz wsparciu studentów 

w celu usunięcia przeszkód w udziale w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym". 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

                                                                                        

 

Rektor 
 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni  
 

 
 

 


