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tel, 94/342.67.66. fax'94/341.65ł6 ZarząrJzenie Nr 34/2020

Rektora Państwowej Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Koszalinie

z dnia 1 czerwca roku

w sprawie wyĘcznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej
Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Koszalinie w okresie zagrożeniazakażeniem chorobą

COVID-l9 od dnia 1 czerwca 2020 roku do odwołania

Dzińając na podstawię art, 50 ust. 1 ustawy z dnta}} |tpca 2018 roku Prawo o szkolnictwię
vvllższym i naucę Dz.U.2020.85 j.t. z poźn. zm. oraz w związku zRozporządzeniem Ministra
Zdtowta z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii

zarządzam, co następuj e:

§1

Prowadzenie ząęó na terenie uczelni jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Rektora.

§2
l . W okresie zalvieszenia zajęć dydaktycznych urnozliwiam nauczycielom akademickim

i innym osobom plowadzącym zajęcia do realizowania wykładow i zajęc dydaktycznyclr

lla studiach stac.ionarnych i niestacjonarnych z lvykorzystaniem metod i technik

ksztirłcenia rra odl egłość.

ż. Wy'kłady i zaięcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 powinny być realizowane

rv trybie asynchronicznvm, polegającym na przygotowaniu materiałow- clydaktycznvch

dla studentów w fbrn.ie elektronicznej. Zakres materiałów powinien być adekwatrry do

liczby godzirl w,ykłaclow zaplanowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w

okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Materiały mogą mieć dowolną formę

(prezentacje rllultimedialne. dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne itp.), ale powinny

b_vć opatrzone odpowiednim konrentarzem ze strony prowadzącego zajęcia, który

umozliwi studentom zdobycie odpowiedniej w-iedzy.

3. Materiałv. o których mowa w ust. 2 rrauczyciele akademicc,v i inne osoby prowadzące

zaięcia przesyła.ią na uczelnianą platfbrmę Moodle

z informacją do Kierownika właściwego Zakładu i Dyrektora Instytutu. Osoby, które

będą miały trudności z umieszczentem swoich materiałów na platformie Moodle,

kontaktują się z p. Michałem Podolakiem * m.podolak@pwsz-koszalin.pl



§3
1. W okresie zawieszenia zajęc dydaktl,cznych umozliwiam nauczycielom akademickim

i innyr'l osobonr prowadzącym zajęcia do realizowania semilrariórv dl,plomolłych na

str,rdiach stac"jonarn1,,ch i niestacjonalnyclr z wvkorz.vstaniem metod i techrrik kształcenia

na odległość,

). Senrinaria dyplomolve, o których mowa w ust. 1 powinny być realizowane w trybie

as1,'nchronicznym. polegającym w szczególności na kontaktowaniu się przez

Prowadzącego senlinarium ze studentami za pomocą poczt.v elektronicznej" w tl,m

przcclstarł'ialriu rvytycznych do przygotowywan,vch plac dyplomowych, udzielanitr

odpowiedzi rra pytania studentów związane z problematyką prac, sprawdzaniu kolejnych

fragmentów prac itp.

§4
1. W clkresie zarł,ieszetlia za.ięc dydakty,cznych umozliwiam nauczycielom akademickirn

i innym osobom prowadzącym zajęcia realizowanie zajęć praktycznych na studiach

stacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. 7,a.ięcia praktyczne, o ktorych mow-a w ust. 1 mogą być realizowane w trybie

as.vilchronicznym. przy czym decyzję o możliwości ich realizowania podejmuje

pror,vaclzący za.jęcia ma.jąc na uw,adze specyfikę prowadzonych za.ięć praktycznych.

możliwości teclrniczne i własne umiejętności. W ramach zdalnego kształcenia mozliwe

jest uzyskanie odpowiedniej liczby purrktów ECTS, zgodnie z, rozpo:ządzeniami

rvłaŚciwego ministra, określone.j dla tych zajęć w proglanie studiow dla roku studiór,v,

na których kształci się ten student. Szczegółorł,e zasady rozliczeń określą Dyrektorzy

lnstyttrtów. a zatw tęr dzą właści wi Prorektorzy.

3. Realizor,vanie zajęć praktycznych w trybie asynchronicznym jest nrożliwe wyłącznie po

uzyskaniu akceptacji Dyrektora Instytrrtu i Kierownika właściw.ego Zakładl,

a W- plzypadku fbrnr niestacjonarnvch. Kierownika danej formy i w,łaściw,ego

pt,ore ktora

§5
I{eaLizowanie zajęc praktyczn.vch, o któr,vch mowa \\, § 3 w tr1,,bie asvnchroniczn),nl

Polega na przygotowaniu rnateriałólv dydaktyczny,ch dla studentórv w, formie

elektroniczrre.j. Zakres materiałów powinien być adekwatrry do liczb1, godzin zajęć



praktyczllych zaplanowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie

zaw-ieszenia zajęć clyclaktycznych. Materiały mogą mieć dow-olną formę (przykłady,

zadatria. s.vnlulacje. studiutn przypadltu itp,). ale por,vinny b,vć opatrzone odpowiednin-r

kot-tlet-itarzetn z,e strony prowaclzącego zajęcia, który umozlirł,i stltclentonr zclobycie

odpowicdniej rviedzy i rrabycic odpowiednich umiejętności.

2. Materiały, o ktor,vclr mow-a w ust. 1 nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące

z,a_ięcia przes_vłają na adres platfbrmie e-learningowej PWSZ w Koszalinie

z powiadomieniem Kierownika właściwego Zakładu

i Dl,rektora IrTstytutu. Osoby. które będą miały trrrdności z L\m|eszczeniem sr,voich

materiałów na platforrnie Moodle, kontaktLrją się z p. Michałem Podolakiern

m.podolak@pwsz-koszalin.p1

§6
1. Dl,rektorz,v Instytutorłl i Kielownicy Zakładów prowadzą ogólną ewidenc.ię wykładow

i za"jęć praktycznvcłr realizowanyclr z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległośc za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Dvrektorz1, Inst_vtutów i Kierownic1, Zakładów mogą pror.ł,adzić szczegółową

eu,iclencię rł,},kłaclow, i za.jęc praltty,-cztlych realizowanych 7 q,l,korz_v-staniem metOd

i technik kształcerria na odległość za pomocą dodatkowyclr narzędzi.

§7
1. W.vkłady. o ktorych mowa w §], oraz seminaria dyplonlowe. o których mowa w § 2,

zrealizorł,ane \\, trl,bie as.vllchronicznyn]. potwierdzone przęz Dyrektora lnstytlrtur

i Kielor,vnika r,l,łaścirł,ego Zakładu zostaną rozliczone w 1007o, zgodnie z pierwotnie

planowany-ln przydzlałem zajęć dydaktycznych dla danego nauczyciela akademickiego

ltrb innej osoby prowadzącej zajęcia w roku akademickim201912020.

2. Zajęcia praktyczne, o których mowa w § 3, zrealizow,ane r.ł, trybie asynclrronicznym,

zaakceptor,vanc i potwierdzone prze,z Dl,rektora Instytutu i kielownika wlaściwego

Zakłaclu. W ramaclr zdainego kształcenia mozliwe jest uzyskanie odpowiedniei liczb.v

punktórł, ECTS, zgodnie z rczpotządzeniami właściwego ministra. określonej dla tycli

zajęć w programie studiów dla roku stucliów. na który,ch kształci się ten student..

|...:;



§8
Zajęcia pralttyczne i praktyki zawoclowe pow,irrny zostac zrealizowane do 30 r,vrześniaż020 r.

§9
Zaięcla dydaktyczne zrealizowane na terenie uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość od dnia 7ż marca 2020 r, do odwołania zostaną rozliczone zgodnie

z zasadami określonl,nri *, § 6. pod warutlkiem wpro,uvadzenia tych zajęć do ewidencji.

o ktorej mowa w § 6 i § 7 oraz Ltzl,skania akceptacji Dl,rektora Instytr_rtu i właściwego

prorektora.

§10

fraci moc Zarządzenie Nr 27120ż0 Rektola Państwowej Wl,zszej Szkoły Zawodowej
rł Koszalinie z dllia 22 maja 2020 roku w, sprawie wytycznvch dotyczącvch organizacji
działalności clyciaktyczne.j Paristwow,ej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
n'okresie zagrozenia zakazenienl clrorobą COVID-19 od dnia 25 maja 2020 roku do
odrvołania

§ 11

\Ąi r,ltonarrie Zarz,ądzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania i Studentow

oraz Prorcktororł,i cls. Wspołpracy i Rozwoju.

§12

Z,arządzenie r,vchodzi w źycie z dniem 1 czerwca 2020 roku.
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