
Zarządzenie nr 76/2021 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 24 września 2021 roku 

 
 

W sprawie: formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2021/2022. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 

lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 i 13a 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 

2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661), zarządza się co następuje: 

 

§1 

1. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne prowadzone w KPSW w Jeleniej Górze 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia; na studiach 

dyplomowych i kursach; w Uniwersytecie Dziecięcym WNHiS oraz Karkonoskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku (oddziały w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze) 

z zastrzeżeniem ust. 2-5 będą się odbywały na terenie Uczelni lub oddziału KUTW 

w bezpośrednim kontakcie prowadzącego (forma stacjonarna). 

2. Egzaminy semestralne i dyplomowe przeprowadzane będą w formie stacjonarnej. 

3. Zajęcia  o charakterze teoretycznym na określonych studiach podyplomowych oraz 

określonych kursach mogą być prowadzone na odległość po udzieleniu zgody przez 

kierownika określonych studiów podyplomowych w porozumieniu z dziekanem. 

4. W przypadku nasilenia się epidemii SARS-coV-2 nie wyklucza się poszerzenia zakresu 

zajęć dydaktycznych, które mogą być lub będą prowadzone na odległość 

 

§ 2 

1. Formy zaliczania zajęć i egzaminów powinny umożliwiać weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów. 

2. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się w salach dydaktycznych Uczelni. Od 

tej zasady można jedynie odstąpić w przypadkach opisanych w § 1 ust. 2-4. 

3. Realizacja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym odbywa się w trybie synchronicznym 

przy wykorzystaniu modułu Teams pakietu Office 365 

4. Po zakończonym cyklu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, należy udokumentować przebieg zajęć.  

5. Formę zaliczania zajęć określa się w terminach zgodnych z regulaminem studiów. 

W przypadku zmiany formy zaliczania związanej z sytuacją epidemiczną, co najmniej 

na siedem dni przed planowanym terminem zaliczenia lub egzaminu, powiadamia się 

Studentów o jego formie i narzędziach informatycznych, które będą wykorzystane do jego 

przeprowadzenia. 

6. Konsultacje osób prowadzących zajęcia ze studentami mogą być przeprowadzane w formie 

stacjonarnej lub zdalnej. Prowadzący zajęcia do 15 października 2021 r. wprowadzą 

odpowiednie informacje w Wirtualnym Dziekanacie. 

7. Dziekani oraz kierownicy katedr są odpowiedzialni za organizowanie i kontrolowanie 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie 

wytycznych opracowanych przez Uczelnię. Wsparcie informatyczne w tym zakresie 

zapewniają Sekcja informatyków. 

§ 3 



1. Szkolenia z zakresu kształcenia zdalnego dla studentów i pracowników zapewnia Sekcja 

informatyków W przypadku studentów pierwszego roku oraz nowozatrudnionych 

pracowników szkolenia te są obowiązkowe. 

2. Materiały szkoleniowe dotyczące kształcenia zdalnego zostaną umieszczone na stronie 

www.kpswjg.pl i w serwisie pracowniczym. 

 

§ 4 

Przy przeprowadzeniu zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni należy stosować się do 

zarządzeń Rektora, w szczególności zarządzeń w sprawie organizacji działalności KPSW w 

Jeleniej Górze w związku wystąpieniem stanu epidemii SARS-coV-2. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 października 

2021 r. 

 

 

 


