
Zarządzenie Nr 18/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 20 marca 2020 roku 
 

w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

koronawirusa 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 405 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W związku z zaleceniem podejmowania przez nauczycieli akademickich zdalnego kształcenia 

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, postanawia się: 

1. Dyrektor Instytutu ewidencjonuje zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym               

(w tym termin zajęć oraz wymiar zajęć).  

2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do uzgodnienia z Dyrektorem Instytutu formy 

prowadzenia zajęć (wykład on-line, prezentacja z nagranym głosem prowadzącego, 

powiązane z weryfikacją odsłuchania i opanowania materiału w formie krótkiego testu 

elektronicznego, itp.) oraz bieżącego przekazywania Dyrektorowi Instytutu informacji               

o przeprowadzonych zajęciach. 

3. 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.  

4. Zdalne przeprowadzenie zajęć powinno być udokumentowane (np. maile do studentów, 

prace studentów, wyniki testów elektronicznych, itp.), co będzie stanowić podstawę do 

rozliczenia pensum nauczyciela akademickiego. 

5. W przypadkach przedmiotów lub ich części, które nie będą zdalnie prowadzone, w czasie 

zawieszonych zajęć na Uczelni, podjęte będą inne działania (np. intensywne prowadzenie 

zajęć), po czasie ich zawieszenia, wg odpowiednio zmienionego planu studiów na ten 

okres (najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w końcu obecnego semestru                        

i podczas jego przedłużenia).   

6. O przypadkach wymienionych w ust. 5 należy powiadomić Dyrektora Instytutu wraz                    

z uzasadnieniem odstąpienia od zdalnego prowadzenia zajęć.  
 

§ 2 

1. Materiały i prezentacje można zamieszczać na platformie Moodle. Nauczyciele 

akademiccy otrzymają instrukcję obsługi platformy Moodle. 

2. Dział IT, w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów, podejmie działania mające na celu 

wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zdalnego prowadzenia kształcenia. 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                           Rektor 
 

           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


