
 Zarządzenie nr R.021.42.20 

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku 

z dnia 20.03.2020 roku 

 

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej  

w Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 

 

 

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.) 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 związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1  

1. Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek przeprowadzania przez 

nauczycieli akademickich, będących pracownikami dydaktycznymi i badawczo–dydaktycznymi, 

konsultacji dla studentów w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i 

ogłoszonych na stronie internetowej jednostki. 

 

2. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni dla studentów, doktorantów szkół 

doktorskich oraz słuchaczy studiów doktoranckich zobowiązuję dyrektorów instytutów, 

kierowników katedr, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, kierownika szkoły doktorskiej 

oraz kierownika studiów doktoranckich do umożliwienia nauczycielom akademickim i innym 

osobom prowadzącym zajęcia (na podstawie umów cywilnoprawnych) prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej 

kształceniem zdalnym lub w formie zdalnej i wsparcia ich w tym zakresie.  

3. Nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia) powinien (o ile jest to możliwe) 

prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie, o której mowa w ust. 1, uwzględniając specyfikę 

prowadzonych zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, itp.), możliwości technicznych do 

prowadzenia zajęć (posiadany sprzęt komputerowy oraz infrastruktura sieciowa) i własne 

umiejętności w przygotowaniu i poprowadzeniu zajęć tego typu.  

4. Jeżeli nauczyciel akademicki  (lub inna osoba prowadząca zajęcia) zdecydował się na prowadzenie 

danych zajęć w formie zdalnej i uzyskał zgodę na prowadzenie ich w tej formie, zgodnie z § 2 ust. 

1, bezzwłocznie informuje o tym studentów.  

 

5. Nauczyciel akademicki  (lub inna osoba prowadząca zajęcia), który zgodnie z Zarządzeniem nr 

R.021.41.20 rozpoczął już proces kształcenia zdalnego od 18 marca 2020 – informuje o tym swoich 

przełożonych, o których mowa w § 2 ust. 1 

 

§ 2 

 

1. Prowadzenie zajęć, o których mowa w § 1, możliwe jest w przypadku zajęć na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wyłącznie za zgodą dyrektora instytutu, 

kierownika katedry, katedry kierownika samodzielnej katedry, kierownika jednostki 

ogólnouczelnianej oferujących zajęcia dydaktyczne, a w przypadku kształcenia doktorantów za 

zgodą Prorektora ds. Kształcenia.  

2. Nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia)  odpowiedzialny jest za prowadzenie 

ewidencji zajęć realizowanych w formie zdalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia.  



3. Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej, zaakceptowane i potwierdzone przez dyrektora 

instytutu, kierownika katedry, kierownika samodzielnej katedry, kierownika jednostki 

ogólnouczelnianej oferujących zajęcia dydaktyczne, a w przypadku kształcenia doktorantów za 

zgodą Prorektora ds. Kształcenia zostaną rozliczone zgodnie z pierwotnie planowanym 

przydziałem zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 5.  

4. Osoby wymienione w ust. 1 odpowiedzialne są za zebranie, sprawdzenie i potwierdzenie 

ewidencji zajęć, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć 

oraz przekazanie jej do Biura ds. Kształcenia. 

 

§ 3 

 

1. Student w terminie wskazanym przez nauczyciela akademickiego (lub inną osobę prowadzącą 

zajęcia) deklaruje udział w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w przypadku posiadania 

możliwości technicznych umożliwiających udział w zajęciach w tej formie. 

2. W sytuacji, gdy min. 1/2 studentów przypisanych do danych zajęć zadeklaruje odbywanie ich    
w formie zdalnej, to obowiązującą ich formą realizacji staje się forma zdalna, z zastrzeżeniem  

ust. 3. 

  
3. Studenci, którzy nie zadeklarowali odbywania zajęć w formie zdalnej, o której mowa w ust. 2, 

zrealizują zajęcia w terminie późniejszym na zasadach odpowiadających indywidualnej organizacji 

studiów.  

4. Przedmiot realizuje się w formie tradycyjnej, po okresie zawieszenia zajęć w przypadku, gdy: 

1) realizacja przedmiotu w formie zdalnej nie jest możliwa;  

2) nauczyciel akademicki (lub inna osoba prowadząca zajęcia)  nie podjął decyzji o prowadzeniu  

danych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;  

3) więcej niż 1/2 studentów przypisanych do danych zajęć nie deklaruje ich odbycia w formie 

zdalnej. 

 

§ 4 

W jednostkach, które dysponują platformą e-learningową należy prowadzić zajęcia z wykorzystaniem 

tej platformy. W pozostałych jednostkach rekomenduje się wykorzystanie uczelnianej platformy 

MOODLE - wsparcie techniczne Sekcja Informatyki, platformy NAVOICA rekomendowanej przez 

MNiSW, narzędzi Google lub  powszechnie dostępnych komunikatorów i poczty elektronicznej.  

 

§ 5  

Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formie zdalnej od dnia 12 marca 2020 r. w związku z Zarządzeniem 

R.021.36.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pomorskiej w 

Słupsku zalicza się również do pensum nauczyciela akademickiego (lub wykazu godzin wykonanych 

przez Sinną osobę prowadzącą zajęcia) pod warunkiem wprowadzenia tych zajęć do ewidencji i 

zatwierdzenia ich zgodnie z zasadami określonymi w § 2. 

 

§ 6  

1. W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość 

dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć.  



2. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć powinno zostać 

dokonane w porozumieniu z uczestnikami zajęć, a ponadto:  

 1) uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania; 

 2) zapewniać uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie; 

 3) uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu 

dydaktycznego, o których mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia. 

 

 

 

 

                                                                                                  z up. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

 
            dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP 

 


