Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339),
ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374, z późn. zm.), rozporządzenia MNiSW z dnia 23 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. 511, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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.), w związku z zarządzeniem nr 80/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności
akademickiej Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 365) oraz zarządzeniem nr 86/2020 Rektora
Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego
2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 372), zarządza się, co następuje:
§1
1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego
ograniczeń funkcjonowania uczelni obowiązują szczegółowe zasady realizacji wykładów i innych zajęć na
Politechnice Śląskiej, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 80/2020 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród
społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 365).
2. Kształcenie, w tym zaliczanie i egzaminowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
powinno być prowadzone z zachowaniem najwyższej jakości kształcenia.
3. Nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia oraz konsultacje w trybie określonym w ust. 2, jest zobowiązany do
regularnego wykorzystywania środków bezpośredniej komunikacji elektronicznej ze studentami.
4. Prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest obowiązany do
sporządzenia harmonogramu zajęć i konsultacji oraz podania ich do wiadomości studentów oraz kierownika
jednostki podstawowej.
5. Kierownik jednostki podstawowej sprawuje nadzór na prawidłowością i jakością kształcenia na odległość oraz
określa sposób monitorowania realizacji zajęć i konsultacji prowadzonych w tym trybie.
6. W razie stwierdzenia niewłaściwego prowadzenia zajęć na odległość przez nauczyciela akademickiego lub ich
nieprzeprowadzenia, kierownik jednostki podstawowej może powierzyć prowadzenie tych zajęć innej osobie.
7. W okresie do 30 września 2020 roku dopuszcza się realizację w trybie stacjonarnym jedynie zajęć
laboratoryjnych. Konieczność realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, a także ich harmonogram każdorazowo
zatwierdza kierownik jednostki podstawowej. Termin przeprowadzenia tych zajęć powinien zostać uzgodniony
ze starostą grupy.
8. Kierownik jednostki podstawowej jest zobowiązany do przeszkolenia nauczycieli akademickich w zakresie
wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość.

9. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarnymi studenci mogą zwrócić się do kierownika jednostki
podstawowej o wyznaczenie innego terminu realizacji stacjonarnej formy przeprowadzenia zajęć
laboratoryjnych lub realizacji badań w laboratorium. W przypadku uzyskania takiej zgody prowadzący jest
zobowiązany dostosować termin lub sposób przeprowadzenia tych zajęć oraz warunki ich zaliczenia.
10. Harmonogram i sposób realizacji zajęć, w tym zajęć laboratoryjnych, uczestniczenia w realizacji projektów,
a także przeprowadzania zaliczeń i egzaminów jest każdorazowo zatwierdzany przez kierownika jednostki
podstawowej.
11. Zatwierdzony harmonogram, o którym mowa w ust. 10, jest podstawą do ubiegania się studenta
o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni.
12. Ostatnim dniem rozliczenia prowadzonych przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych jest
30 września 2020 roku. Podstawą do rozliczenia jest:
1) udokumentowanie przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2) umożliwienie przystąpienia studentom do zaliczenia lub egzaminu,
3) dokonanie w systemie EKOS wpisu zaliczeń z przedmiotu.
13. Wszelkie wątpliwości, problemy lub trudności związane z realizacją zajęć, zaliczeń lub egzaminów,
przeprowadzanych zarówno z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak w trybie
stacjonarnym, studenci mogą zgłaszać drogą elektroniczną do pełnomocnika rektora, o którym mowa
w przepisach Regulaminu studiów. Pełnomocnik rektora we współpracy z kierownikiem jednostki podstawowej
oraz starostą grupy podejmuje właściwe działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji
programu studiów dla wszystkich studentów.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

