
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), mając na względzie bezpieczeństwo społeczności akademickiej w związku 
z nasilającym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W terminie od 9 do 29 listopada 2020 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia 

pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy 
kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem ust. 2. 
Zasady realizacji tych zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod 
 i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 200/2020 z dnia 29 września 2020 r. ( Monitor Prawny 
PŚ z 2020 r. poz. 901, z późn. zm.). 

2. Zobowiązuje się, aby kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa 
w ust. 1, odbywało się z zachowaniem synchronicznej interakcji zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz 
podziałem studentów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej, tj. Microsoft 
Teams i Zoom. Możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego zajęcia. 

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej 
i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach 
przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności 
studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia. 

4. W okresie podanym w ust. 1, nie stosuje się postanowień zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 823, z późn. zm.). 

§ 2 
1. Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 212/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zajęć 
dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny 
PŚ poz. 930), 

2) zarządzenie nr 242/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie organizacji 
kształcenia w Uczelni od 24 października 2020 roku (Monitor Prawny PŚ poz. 973). 

2. Uchyla się:  

1) pismo l. dz. RD/357/19/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., 

2) pismo l. dz. RD/374/19/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 9 listopada 2020 roku. 


