
 
ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 

Rektora Politechniki Koszalińskiej            
z dnia 29 maja 2020 r.           

w sprawie terminów i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych  
w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r. 
 

 
 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i art. 79 ust. 7 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku 
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 
oraz rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 z dnia 
23 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.) i 21 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 911), zarządza się, co następuje. 

 
§ 1 

1. Organizację roku akademickiego 2019/2020 określoną w Zarządzeniu Nr 4/2020 
Rektora PK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019  
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 zmienia 
się w następujący sposób:  
1) zajęcia semestru letniego trwają w okresie od dnia 24 lutego do 5 lipca 2020 r.  

(z uwzględnieniem przerwy świątecznej i dni wolnych od zajęć wskazanych  
w Zarządzeniu Nr 4/2020);  

2) sesja egzaminacyjna trwa od dnia 6 lipca do 19 lipca 2020 r.;  
3) sesja poprawkowa trwa od dnia 1 września do 30 września 2020 r. 

2. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć (w szczególności terenowych) do 
15 września 2020 r. 

3. Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć z danego przedmiotu prowadzący te zajęcia,  
w uzgodnieniu ze studentami, może wyznaczyć termin zaliczenia lub egzaminu 
wcześniejszy niż ustalony w  § 1 ust. 1 pkt 2. Termin wymaga akceptacji dziekana.  

 
§ 2 

1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. zajęcia w uczelni dla studentów 
i doktorantów i uczestników studiów podyplomowych są w całości prowadzone 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym przy 
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną  



i asynchroniczną interakcję między studentami (doktorantami) i osobami 
prowadzącymi zajęcia – kształcenie zdalne.  

2. Kształcenie zdalne określone w ust. 1 nie dotyczy zajęć, które nie mogą być 
realizowane zdalnie, w szczególności zajęć związanych z dostępem do infrastruktury 
laboratoryjnej, w tym zajęć dla doktorantów. 

3. Wyznaczenia zajęć określonych w ust. 2 dokonują:  
1) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla studentów – dziekan lub dyrektor filii 

lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej w porozumieniu 
z prorektorem ds. kształcenia, 

2) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla doktorantów szkoły doktorskiej  
– dyrektor Szkoły Doktorskiej, 

3) w odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich – kierownik studiów 
doktoranckich w porozumieniu z dziekanem wydziału prowadzącego dane studia, 

4) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów podyplomowych 
– kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z właściwym dziekanem.  

4. Przy wyznaczaniu zajęć prowadzonych poza formą kształcenia zdalnego uwzględnia 
się wymóg zrealizowania programu studiów dla ostatniego roku studiów pierwszego 
stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz zajęć, których zaliczenie jest 
warunkiem ukończenia studiów doktoranckich. 

5. W przypadku pozostałych roczników możliwe jest przeniesienie na kolejne semestry 
zajęć, które nie mogły być zrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje dziekan lub dyrektor filii po 
uzgodnieniu z prorektorem ds. kształcenia. 

§ 3 
1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia 

dydaktyczne w sposób zdalny.  
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli akademickich wykonujących obowiązki 

dydaktyczne określone w § 2 ust. 2.  
3. Po uzyskaniu zgody dziekana, dyrektora filii lub kierownika ogólnouczelnianej 

jednostki dydaktycznej dopuszcza się świadczenie pracy przez nauczyciela 
akademickiego na terenie uczelni w zakresie obowiązków innych niż określone  
w ust. 2, obowiązków badawczych lub organizacyjnych.  

4. Decyzje w sprawie dostępu pracowników i doktorantów do infrastruktury 
laboratoryjnej funkcjonującej na wydziale albo w innej jednostce organizacyjnej 
podejmuje dziekan lub kierownik takiej jednostki.  

 
§ 4 

1. Wszelkie czynności związane z odbywaniem zajęć na terenie uczelni podejmowane są 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 



2. Przy czynnościach wskazanych w ust. 1 uwzględnia się również rekomendacje 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie środowiskowych wytycznych 
w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. 
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-
przywracaniem-dzialalnosci-uczelni  

§ 5 
Dziekan oraz dyrektor filii organizują zajęcia w budynkach kierowanej jednostki zgodnie 
z wytycznymi kanclerza, w tym dotyczącymi liczebności grup, zapobiegania możliwości 
gromadzenia się, użycia środków ochrony osobistej. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.  

                  
 
               R E K T O R 
 
 
                                                  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  

 


