ZARZĄDZENIE Nr 77/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Głogowie
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
roku akademickiego 2020/2021
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 26 ust. 3 Statutu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, zarządzam, co następuje:
§1
1. Zarządzenie dotyczy studentów studiów:
a) pierwszego stopnia,
b) drugiego stopnia,
c) podyplomowych.
§2
1. Zajęcia dydaktyczne prowadzi się w formie określonej w Regulaminie studiów.
2. Jeśli zajęcia dydaktyczne nie wymagają fizycznej obecności studentów, dopuszcza się
prowadzenie zajęć w formie zdalnej, w trybie zapewniającym synchroniczną lub
asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielem. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek kierownika przedmiotu, którego podstawą
może być zaliczenie nauczyciela do grupy ryzyka.
3. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w całości w trybie zdalnym, nie
mniej niż 30% tych godzin należy przeprowadzić w sposób zapewniający
synchroniczną interakcję miedzy studentem i nauczycielem akademickim.
4. Tryb asynchroniczny prowadzenia wykładu wymaga przygotowania materiałów
dydaktycznych dla studentów w formie elektronicznej. Materiały mogą mieć dowolną
formę (prezentacje multimedialne, dokumenty tekstowe itp.), ale powinny być
opatrzone odpowiednim komentarzem ze strony prowadzącego zajęcia.
5. Materiały dydaktyczne wymienione w pkt. 4 podlegają monitorowaniu przez
kierownika przedmiotu oraz Dyrektora Instytutu.
6. Nauczyciel akademicki ma obowiązek określić i przekazać do wiadomości studentów
metody i kryteria weryfikacji efektów uczenia się zakładanych dla danego przedmiotu.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania
postępów studentów w nauce zdalnej oraz w rzetelny sposób potwierdzać regularność
kontaktów i interakcji ze studentami.
8. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych
organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na
zasadach określonych przez nauczyciela zgodnie z Regulaminem studiów.
9. Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
zaleca się wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle zapewniającą
asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielem oraz platformy

e-learningowej Google G Suite zapewniającą synchroniczną i asynchroniczną
interakcję między studentami i nauczycielem. Uczelnia może także udostępnić inną
platformę zapewniającą bezpieczeństwo danych, w tym ochronę danych osobowych
studentów i osób prowadzących zajęcia.
10. Kształcenie zdalne przebiega w terminach zgodnych z planem zajęć.
11. Plany zajęć powinny być tak ułożone, aby umożliwić studentom udział we wszystkich
zajęciach, niezależnie od formy ich prowadzenia.
12. Nauczyciel prowadzący zajęcia w formie zdalnej, w odstępach czasu nie dłuższych niż
4 tygodnie, składa Dyrektorowi Instytutu sprawozdanie zawierające informacje
o liczbie zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, sposobie interakcji za studentami, przygotowanych i udostępnionych
materiałach dydaktycznych oraz sposobie weryfikacji zakładanych efektów uczenia
się.
13. Ćwiczenia tablicowe i wykłady należy prowadzić w salach wykładowych.
W przypadku braku możliwości takiej organizacji zajęć, Dyrektor Instytutu
w porozumieniu z Prorektorem ustala liczebność grup.
14. Ustala się liczebność grup studenckich na zajęciach prowadzonych w formie
tradycyjnej:
a) od 8 do 20 studentów - ćwiczenia praktyczne, laboratoria, zajęcia projektowe oraz
lektoraty,
b) do 20 studentów – seminaria.
15. Studenci mają możliwość konsultacji z nauczycielem w siedzibie Uczelni oraz w razie
potrzeby konsultacji w formie zdalnej w czasie rzeczywistym zgodnie z planem
dyżurów.
16. Dyrektorzy Instytutów przy współpracy z Działem Gospodarczo –Technicznym są
odpowiedzialni za przygotowanie wytycznych do realizacji zajęć dydaktycznych
w formie stacjonarnej i zdalnej.
17. Zajęcia prowadzone stacjonarnie będą odbywały się w obowiązującym reżimie
sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
18. Szczególne warunki organizacji kształcenia oraz korzystania z infrastruktury uczelni
określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Praktyki zawodowe realizowane są na zasadach określonych w programach studiów.
§4
W przypadku zaliczenia studenta do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID -19,
Dyrektor Instytutu może wyrazić studentowi zgodę na indywidualną organizację studiów
na zasadach określonych w Regulaminie studiów PWSZ w Głogowie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

