Zarządzenie nr 4/2020
Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych
w Pińczowie, z dnia 7 maja 2020 r.
W sprawie: wprowadzenie metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
11 marca 2020 r. oraz 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z2020 r. poz. 405 ze zm. oraz poz. 511) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie narzędzia
pozwalające zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi z zastosowaniem metod i
technik kształcenia na odległość zwanych dalej zdalną forma zajęć.
2. W związku z odwołaniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni (zawieszenie
zajęć z bezpośrednim udziałem studentów) zobowiązuje się:
1) Pracowników do realizacji zajęć w ramach studiów w formie stacjonarnej z
wykorzystaniem zdalnej formy zajęć;
2) Studentów do uczestniczenia w zajęciach określonych w punkcie 1.
3. Obowiązek określony w ust. 1. nie dotyczy zajęć, których charakter nie pozwala na ich
realizację w formie zdalnej. Listę tych zajęć określa kierujący daną formą kształcenia, tj.
Prodziekan i Koordynator Kształcenia Praktycznego.
4. Zajęcia powadzone zdalnie traktowane są jako zajęcia zrealizowane po pozytywnym
zweryfikowaniu osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się.
5. Decyzja w sprawie sposobu realizacji zajęć, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej
podjęta zostanie w późniejszym terminie.
§ 2.
1. Zobowiązuje się kierujących daną formą kształcenia do monitorowania realizacji
prowadzonych zajęć.

2. Zobowiązuje się Prodziekana i Koordynatora Kształcenia Praktycznego oraz prowadzących
zajęcia do informowania studentów o konieczności uczestniczenia w zajęciach realizowanych
zdalnie.
3. W okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem studentów nie stosuje się ograniczeń w
zakresie liczby punktów ECTS, uzyskanych w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.
4. W roku akademickim 2019/2020, w ramach zajęć prowadzonych zdalnie, student może
uzyskać nie więcej niż 20% punktów ECTS określonych w programie studiów dla zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych dla roku studiów, na którym kształci się student.
5. W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się w
sposób określony w sylabusie, dopuszcza się zmianę tych sposobów dla zajęć prowadzonych
zdalnie. Zmiany powinny zostać dokonane w porozumieniu ze studentami.
§ 3.
1. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej mają obowiązek ich organizowania z wykorzystaniem
wybranego przez uczelnię narzędzia do komunikacji zdalnej.
2. Studenci powinni być niezwłocznie poinformowani o formie zdalnej komunikacji poprzez
wybrane narzędzie.
3. W przypadku zajęć prowadzonych on-line należy, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadomić studentów o terminie zajęć oraz o wykorzystywanej platformie do zdalnego
nauczania.
4. Zobowiązuje się pracowników do udokumentowania przeprowadzonych zajęć. Forma
udokumentowania powinna być wystarczająca do stwierdzenia faktycznej realizacji zajęć.
5. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązani są po ich zakończeniu do złożenia
oświadczenia o realizacji zajęć oraz do przedstawienia dokumentacji.
6. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do zdalnego prowadzenia zajęć od dnia wejścia w życie
niniejszego zarządzenia aż do odwołania.
§ 4.
1. Wszelkie materiały przekazywane drogą elektroniczną studentom przez prowadzących zajęcia
powinny być wykorzystywane zgodnie z zaleceniami nauczycieli akademickich.
2. Studenci są zobowiązani na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez platformę zdalnego
nauczania, pocztę elektroniczną, stronę internetową WSUZ oraz media społecznościowe
związane z Uczelnią.

3. Zobowiązuje się studentów do zgłaszania poprzez ich przedstawicieli (np. starostowie grup),
odpowiedniemu kierującemu daną formą kształcenia braku organizacji zajęć w formie zdalnej
przez pracowników.
§ 5.
Niniejsze zarządzenie:
1) zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni;
2) przesyła się do studentów pocztą elektroniczną;
3) przekazuje się do Samorządu Studenckiego.

§ 6.
Nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów niniejszego zarządzenia przez studenta nie może być
podstawą do podważenia oceny uzyskanej z zaliczenia danego przedmiotu.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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