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ZARZĄDZENIE NR 17/2022  

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

w sprawie organizacji kształcenia, w tym organizacji praktyk zawodowych w semestrze 

letnim w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz 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 

nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (zwanej dalej Uczelnią) 

kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim w roku 

akademickim 2021/2022 odbywa się w budynkach Uczelni z zastrzeżeniem § 4. 

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa o „budynkach Uczelni” rozumie się przez to 

także pomieszczenia znajdujące się w budynkach niebędących własnością Uczelni, 

które Uczelnia wykorzystuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zajęć terenowych) 

na podstawie zawartych umów z osobami trzecimi. 

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach, o których mowa w ust. 1 

sprawuje dziekan wydziału. 

 

§ 2 

1. Kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne, kursy, 

szkolenia) realizowane jest w budynkach Uczelni, zdalnie lub hybrydowo. 

2. W ramach form kształcenia ustawicznego, o których mowa w ust. 1 realizacja zajęć 

dydaktycznych może odbywać się: 

1) w trybie, w którym zajęcia w całości przeprowadzane są w budynkach Uczelni, albo 

2) w trybie, w którym zajęcia w całości przeprowadzane są zdalnie, z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, albo 

3) w trybie mieszanym, w którym część zajęć przeprowadzana jest w budynkach 

Uczelni, a część zdalnie. 

3. Decyzję o trybie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach form kształcenia 

ustawicznego podejmuje rektor na wniosek pełnomocnika ds. kształcenia ustawicznego. 
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§ 3 

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do odbycia piętnastu dyżurów dla studentów 

w budynkach Uczelni lub w trybie zdalnym (synchronicznym). Dyżury są realizowane 

w wymiarze 45 minut tygodniowo. 

 

§ 4 

1. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny albo izolacji przez prowadzącego 

zajęcia lub grupę studentów uczestniczących w zajęciach w okresie prowadzenia zajęć 

w budynkach Uczelni, prowadzący zajęcia może: 

a) zmienić termin realizacji zajęć (odrobienie zajęć w późniejszym terminie), 

b) zmienić formę prowadzenia zajęć na zdalną lub hybrydową. 

Zmianę terminu lub formy realizacji zajęć należy zgłosić bezpośredniemu 

przełożonemu tj. kierownikowi jednostki organizacyjnej i dziekanowi. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia części lub wszystkich zajęć hybrydowo 

lub zdalnie w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej albo zmiany wytycznych, 

zaleceń czy nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia 

studiów. Do synchronicznego kontaktu ze studentami wykorzystuje się platformę MS 

Teams. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym lub hybrydowym muszą odbywać się 

w terminach wskazanych w planach zajęć. Komunikat o zmianie formy prowadzenia 

zajęć i sposobie ich organizacji zostanie przekazany z wyprzedzeniem. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na studiach, o których mowa w § 1 ust. 1 

dziekan właściwego wydziału może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w formie 

zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 5 

1. Praktyki zawodowe zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

są realizowane w formie tradycyjnej. 

2. W przypadku ograniczonych możliwości odbycia praktyki zawodowej w formie tradycyjnej 

dopuszcza się realizowanie praktyki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, z zastrzeżeniem ust 3. 

3. Na kierunku „pielęgniarstwo” lub kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu 

nauczyciela, liczbę punktów ECTS, która może być uzyskana w ramach realizacji zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, określają odrębne standardy kształcenia. 

4. Decyzję o możliwości realizowania praktyk zawodowych na danym kierunku studiów  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje dziekan właściwego 

wydziału, po konsultacji z menedżerem kierunku studiów.  

 

§ 6 

1. Dziekani mogą powołać kierunkowe zespoły ds. praktyk zawodowych, których zadaniem 

będzie, w szczególności, opracowanie merytorycznych wytycznych niezbędnych do 

realizowania praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 
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2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą przynajmniej trzy osoby, w tym 

menedżer kierunku studiów oraz dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących 

wiodącą dyscyplinę naukową, do której przyporządkowany został kierunek studiów. 

 

§ 7 

Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim 2021/2022 na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, a także egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia 

w semestrze letnim 2021/2022 zostanie uregulowany w odrębnym zarządzeniu. 

 

§ 8 

1. Studenci i uczestnicy form kształcenia ustawicznego w trakcie odbywania zajęć w 

budynkach Uczelni są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i aktualnych zaleceń oraz wytycznych 

obowiązujących w Uczelni, dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w przypadku niestosowania 

się do tych wymogów. 

2. Wytyczne związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w budynkach 

Uczelni, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi określa odrębne zarządzenia 

rektora. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie od 21 lutego 2022 r. 

do 18 września 2022 r. 

 

 

REKTOR 

 

  /-/dr hab. Artur Zimny 

      prof. PWSZ w Koninie 


