
 

Zarządzenie 23/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 
 

w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia na studiach podyplomowych                            
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 23 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. 511), 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W związku z zaleceniem prowadzenia przez nauczycieli akademickich zdalnego kształcenia 

słuchaczy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, postanawia się: 

1. Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych zobowiązana jest do uzgadniania z Kierownikiem 

studiów podyplomowych formy prowadzenia zajęć  w trybie zdalnym (wykład on-line, 

prezentacja z nagranym głosem prowadzącego, powiązane z weryfikacją odsłuchania                           

i opanowania materiału w formie krótkiego testu elektronicznego, itp.) oraz do bieżącego 

przekazywania Kierownikowi informacji sprawozdawczej o przeprowadzonych zajęciach. 

2. Kierownicy studiów podyplomowych na bieżąco odpowiednio modyfikują plany zajęć 

dydaktycznych  i podaje je do wiadomości słuchaczy.  

3. Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych informuje słuchaczy o zasadach zdalnego 

prowadzenia zajęć oraz  zaliczania poszczególnych ich etapów.  

4. Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych jest zobowiązana do takiego zaprojektowania 

zdalnego kształcenia, żeby nakład pracy słuchacza odpowiadał liczbie punktów ECTS 

przypisanym poszczególnym przedmiotom w programie studiów.  

5. Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych zobowiązana jest do dokumentowania przebiegu 

zdalnego kształcenia (np. maile do słuchaczy, prace studentów, wyniki testów elektronicznych, 

itp.), co będzie stanowić podstawę do rozliczenia ich pensum. Ponadto powinna ona 

Kierownikowi studiów podyplomowych na bieżąco przekazywać oświadczenia o zdalnie 

przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych, na specjalnie przygotowanym formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

6. Zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, których nie przeprowadzono w trybie zdalnym, 

odbędą się po okresie ograniczenia działalności dydaktycznej Uczelni zgodnie ze zmienioną 

(dostosowaną) organizacją roku akademickiego. 

7. Kierownik studiów podyplomowych ewidencjonuje zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie 

zdalnym (w tym terminy odbywania sią zajęć oraz ich wymiar) i zobowiązany jest do 

przekazywania informacji sprawozdawczej Dyrektorowi Instytutu. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                          Rektor 
 

 

           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 

 

 



 
Załącznik do zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu 

nr 23/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

 

Elbląg, dnia ……………………………………. 

 

 

…………………………………………. 
                     (imię i nazwisko) 

 

 

Dyrektor Instytutu ……………………………… 

PWSZ w Elblągu 

 

 

Oświadczam, że na studiach podyplomowych ………………………………….……………. 
                                                                                                                              (nazwa studiów podyplomowych) 

w terminie od …………………….. do …………………………przeprowadziłem/am następujące 

zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

 

1. …………………….………………………………………………………………………………..  
                                                                                                   (nazwa przedmiotu)  

 

w wymiarze ………………………………………………………………………………………... 
                (liczba godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)                

 

Liczba punktów ECTS przypisana powyższemu przedmiotowi wynosi…………………………... 

Liczba punktów ECTS odzwierciedlających rzeczywisty nakład pracy studenta w okoliczności 

zdalnego kształcenia ………………………………………………………………………………. 

 

 

2. …………………….………………………………………………………………………………*)  
                                                                                                 (nazwa przedmiotu)  

    

w wymiarze ………………………………………………………………………………………... 
                (liczba godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)                

 

Liczba punktów ECTS przypisana powyższemu przedmiotowi wynosi…………………………... 

Liczba punktów ECTS odzwierciedlających rzeczywisty nakład pracy studenta w okoliczności 

zdalnego kształcenia ………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

*) – oświadczenie można ograniczyć do jednego przedmiotu lub rozszerzyć na większą liczbę 

przedmiotów, aniżeli dwa przykładowo pokazanych, stosownie do sytuacji. 


