KOMUNIKAT NR 32
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
o organizacji zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego na
terenie Uczelni i zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 informuje się o organizacji
kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na studiach, studiach
doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach:
1) zajęcia dydaktyczne dla studentów I semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych będą prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem reżimu
sanitarnego, zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa epidemicznego (zarządzenie nr 82 Rektora
ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r., z późn. zm.), z wyłączeniem:
a) 1lektoratów,
b) przypadku dużej liczebności grupy wykładowej
– decyzję o formie ich prowadzenia podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem ds.
kształcenia;
2) zajęcia dydaktyczne dla pozostałych studentów oraz doktorantów i słuchaczy prowadzone będą
w formie mieszanej:
a) ćwiczenia laboratoryjne, projektowe, terenowe:
− wymagające korzystania z aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej – w bezpośrednim
kontakcie, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
− z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle, zgodnie z Regulaminem
prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w ZUT (zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r., późn. zm.) – decyzję
podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia,
b) wykłady i pozostałe formy zajęć – z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle,
zgodnie z Regulaminem prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w ZUT (zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r.,
późn. zm.); 2w przypadku konieczności prowadzenia wykładu w formie bezpośredniego
kontaktu decyzję podejmuje odpowiednio dziekan lub kierownik studiów podyplomowych
w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia;
3)

3zajęcia

dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów, z tym że w tym samym dniu
student/doktorant nie może mieć zaplanowanych jednocześnie zajęć w formie bezpośredniego
kontaktu oraz prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

4) organizację zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem bieżących komunikatów MNiSW oraz GIS,
ustala w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia odpowiednio dziekan lub dyrektor Szkoły
Doktorskiej i podaje do wiadomości nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku
akademickiego.
Rektor
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