
Zarządzenie nr 29/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 23 marca 2020 roku 
 

 

 

w sprawie:  realizacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej 

w Jeleniej Górze w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim  

 

na podstawie:  art. 50 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związki 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 405) 

zarządza się, co następuje: 

 

                                                                          § 1 

 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, konsultacji oraz innych rodzajów kształcenia 

realizowanych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w formie 

zajęć w bezpośrednim kontakcie prowadzącego i uczestników jest zawieszone do 

odwołania.  

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają 

obowiązkowo wznowione od dnia 26 marca 2020 roku w trybie zdalnym.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone w formie wykładów tematycznych 

w trybie zdalnym.  

4. W wyjątkowych przypadkach kierownik studiów podyplomowych może zadecydować 

o zmianie terminów odbywania zajęć bez wykorzystania trybu zdalnego.  

 

                                                                          § 2 

 

1. Realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu 

proponowanych narzędzi: Wirtualnego Dziekanatu KPSW, platformy do wideokonferencji 

online - Jitsi.org lub Skype, platformy e-learningowej Moodle KPSW, uczelnianej skrzynki 

e-mail wykładowcy oraz adresów e-mailowych studentów. 

2. Zajęcia są prowadzone przez przypisanych do przedmiotu prowadzących zgodnie 

z planem zajęć przy wykorzystaniu platform wskazanych w ust. 1 lub realizowane 

w trybie zdalnym, czyli prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym z transmisją 

w Internecie.  

 

 

                                                                          § 3 

 

  

1. Prowadzący zajęcia jest dostępny dla uczestników w czasie zajęć, zgodnie z ich 

harmonogramem i z wykorzystaniem form realizacji kształcenia w trybie zdalnym, 

o których mowa w § 2 ust. 1  



2. Dopuszcza się inne formy realizacji kształcenia w trybie zdalnym niż wskazane w § 2 ust. 

1, jednakże mogą one wymagać udokumentowania na wniosek Dziekana, Kierownika 

Katedry lub Kierownika studiów podyplomowych.  

3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do realizacji efektów uczenia się przewidzianych 

dla danego przedmiotu.  

 

§ 4 

 

1. Prowadzenie wykładów w trybie zdalnym wymaga przekazania uczestnikom prezentacji 

oraz innych materiałów w wersji elektronicznej przed terminem odbywania zajęć.  

 

§ 5 

 

1. Prowadzenie form kształcenia innych niż wykłady w trybie zdalnym powinno w jak 

największym stopniu odzwierciedlać zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie 

prowadzącego z uczestnikami i wymaga przekazania uczestnikom kursu zadań, projektów 

itp. wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania oraz ich późniejszą oceną.  

2. Prowadzący powinien realizować zajęcia częściowo lub w całości w bezpośrednim 

kontakcie z uczestnikami kursu w trybie zdalnym.  

 

§ 6 

 

1. Sekcja Informatyczno-Techniczna udostępnia sale w budynku nr 3 do prowadzenia zajęć 

w trybie zdalnym.  

2. Zajęcia w trybie zdalnym mogą być realizowane samodzielnie przez prowadzącego lub 

w przystosowanych salach w Uczelni. Uzgodnienia dotyczące rezerwacji sal ze 

stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w kamery, dla osób które nie dysponują 

komputerem stacjonarnym lub laptopem z kamerą, dokonywane są bezpośrednio 

u Kanclerza KPSW pod numerem telefonu  603 378 391 w godzinach pracy Uczelni. 

 

§ 7 

 

 

1. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji roku akademickiego po upływie okresu 

zawieszenia zajęć, o którym mowa § 1 ust. 1.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
 

 

http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr2012/Zarzadzenie%20Rektor%2030_12.pdf#page=1
http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr2012/Zarzadzenie%20Rektor%2030_12.pdf#page=1

