Zarządzenie nr 128/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 23.10.2020 r.
w sprawie: zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 26.10.2020 roku
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
w związku z zakwalifikowaniem Miasta Biała Podlaska do strefy czerwonej
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 16 października 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. 2020 poz. 1835), zarządzam co
następuje:

§1
Utrzymuje się organizację kształcenia od dnia 26.10.2020r. w semestrze zimowym roku
akademickim 2020/2021 zgodnie z zarządzeniem nr 88/2020 Rektora PSW w Białej Podlaskiej
z dnia 09.07.2020 roku
§2
1. Kształcenie

studentów

wszystkich

kierunków

studiów

stacjonarnych,

studiów

podyplomowych i innych form kształcenia m.in. w ramach realizowanych projektów
od dnia 26.10.2020 r. do odwołania prowadzone jest w formie zdalnej z wykorzystaniem
platformy Microsoft Teams.
2. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, które nie mogą być zrealizowane w formie
zdalnej mogą być prowadzone w formie stacjonarnej. Decyzję w tym zakresie podejmują
po konsultacji z wykładowcami Kierownik Zakładu, Dziekan oraz Prorektor
ds. kształcenia i studentów.
3. Zajęcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
których charakter nie pozwala na realizację w formie zdalnej, mogą być prowadzone

w formie stacjonarnej. Decyzję o przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej podejmuje
Kanclerz uczelni po konsultacji z kierownikiem / koordynatorem projektu.
4. W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zastosowanie mają zasady
dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w Zarządzeniu nr 101/2020 Rektora PSW
w Białej Podlaskiej z dnia 09.09.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników w semestrze zimowym
roku akademickiego 2020/2021.
5. W okresie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, nauczyciel ma obowiązek
raportowania (raz na dwa tygodnie – w formie korespondencji elektronicznej)
kierownikowi zakładu/studium, postępów prac studentów. Kierownik zakładu/studium
przekazuje zestawienie zbiorcze bezpośredniemu przełożonemu. Komplet dokumentacji
dotyczącej realizacji zajęć, przesyłany jest na adres poczty elektronicznej prorektora
ds. kształcenia i studentów.
§3
Zmiany określone niniejszym Zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec
zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 125/2020 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 16.10.2020r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
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