
 

Działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce Dz.U.2020.85 j.t. z późn. zm. 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1  

1. W roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Koszalinie, do odwołania prowadzone są zajęcia w formie mieszanej: stacjonarnie  

i zdalnie (hybrydowo). 

2. Zajęcia określone przez Dyrektora Instytutu i zatwierdzone przez Rektora prowadzone są w 

formie stacjonarnej i zdalnej. 

3. Dyrektor Instytutu określa zajęcia praktyczne i ćwiczenia, które ze względu na konieczność 

uzyskania efektów uczenia się muszą być realizowane w całości lub części w bezpośrednim 

kontakcie z prowadzącym. Zgodę na prowadzenie określonych przez Dyrektora Instytutu 

zajęć w formie tradycyjnej wydaje Rektor. 

4. Na wniosek Dyrektora Instytutu Rektor może wydać zgodę na zorganizowanie zajęć 

adaptacyjnych lub propedeutycznych w formie tradycyjnej. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 realizowane są stacjonarnie oraz za pośrednictwem 

platformy Moodle, aplikacji ZOOM, MS Teams, Google Meet. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 i 4 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym 

oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Uczelni. 

7. Praktyki zawodowe mogą być realizowane zdalnie lub w formie bezpośredniego kontaktu z 

zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Decyzje o formie i zakresie praktyk na 

danym kierunku podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu, Kierownika 

Zakładu i Opiekuna praktyk. 

8. Szczegółowe zasady realizacji zajęć, o których mowa w ust. 5 określa załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 2  

Funkcjonowanie Biblioteki uczelnianej w trakcie epidemii COVID-19 regulują wytyczne 

opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Biblioteki 

Narodowej. Szczegółowe warunki określają „Zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19". 

Zarządznie Nr 39/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie 

z dnia 20 sierpnia 2021 roku 

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 



 

 

§ 3  

Miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

przebywające w nim osoby zobowiązane są zachowywać zasady reżimu sanitarnego.  

 

§ 4  

Student lub pracownik może skontaktować się z Referatem ds. Nauczania, Referatem Organizacji 

i Kadr oraz z Kwesturą drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego. Zalecana jest droga kontaktu elektronicznego.  

 

 

§ 5  

Wszyscy studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są 

do bezwzględnego przestrzegania zarządzeń Rektora, wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, 

Ministra Zdrowia oraz rekomendacji i zaleceń zadań Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczących środków ochrony przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID- 19. 

 

 

§ 6  

Traci moc: 

Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 

14 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021. 

 

§ 7  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów, Prorektorowi  

ds. Współpracy i Rozwoju, Kanclerzowi i Dyrektorowi Biblioteki Głównej. 

 

 

§ 8  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 roku z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2021 roku do odwołania. 

 

 

 


