Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia
w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Monitor
Prawny PŚ z 2020 r. poz. 823) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wszystkie wykłady, lektoraty języków obcych, laboratoria komputerowe z zastrzeżeniem ust. 6,
a także konsultacje są prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość,”,
2) w § 1 ust. 4 wyrazy „mogą być” zastępuje się wyrazem „są”,
3) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wprowadza się następujące rodzaje systemu mieszanego:
1) system mieszany na odległość (O) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej
jest mniejszy lub równy 20% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla danego
semestru w planie studiów,
2) system mieszany pośredni (P) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest
większy niż 20% i mniejszy niż 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla
danego semestru w planie studiów,
3) system mieszany kontaktowy (K) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest
większy lub równy 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla danego
semestru w planie studiów.”,
4) w § 1 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „O rodzaju systemu mieszanego, o którym mowa
w ust. 8 decydują:”,
5) w § 1 w ust. 11 zdanie drugie wyraz „mogą” – skreśla się,
6) w § 1 w ust. 11 zdanie drugie wyraz „polegać” zastępuje się wyrazem „polegają”,
7) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownicy jednostek podstawowych określą rodzaj systemu prowadzenia zajęć na
poszczególnych studiach zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia i przekażą do prorektora ds. studenckich i kształcenia w terminie do dnia
16 września 2020 roku.
2.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia podejmuje decyzje w sprawie rodzaju systemu
prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach. Wykaz zaakceptowanych rodzajów systemu

prowadzenia zajęć jest podawany do wiadomości studentów na stronie internetowej jednostki
oraz na Platformie Zdalnej Edukacji w terminie do dnia 18 września 2020 roku.”,
8) w załączniku do zarządzenia tytuł „Tabela systemów prowadzenia zajęć na studiach” otrzymuje brzmienie:
„Tabela rodzajów systemu prowadzenia zajęć na studiach”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 823) stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządza się, co następuje:
§1
1. W roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Śląskiej kształcenie studentów i doktorantów jest prowadzone
w systemie mieszanym (hybrydowym).
2. System mieszany, o którym mowa w ust. 1, polega na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów.
3. W systemie mieszanym:
1) wszystkie wykłady, lektoraty języków obcych, laboratoria komputerowe z zastrzeżeniem ust. 6, a także
konsultacje są prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2) zaleca się prowadzenie seminariów (w tym seminariów dyplomowych), ćwiczeń i zajęć projektowych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) dopuszcza się prowadzenie części zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość,
4) zajęcia terenowe, praktyki zawodowe oraz zajęcia laboratoryjne inne niż laboratoria komputerowe,
kluczowe dla realizacji odpowiednio programu studiów lub programu kształcenia i konieczne do uzyskania
zakładanych w tym programie efektów uczenia się, a niemożliwe do realizacji z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, są realizowane w systemie mieszanym, tj. część teoretyczna,
przygotowanie i omówienie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a część praktyczna
w formie kontaktowej.
4. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość są
wykorzystywane pomocniczo.
5. Konsultacje są prowadzone w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i podanych do wiadomości studentów
i doktorantów na Platformie Zdalnej Edukacji, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji synchronicznej:
Microsoft Teams i Zoom.

6. Zajęcia projektowe wymagające wykorzystania urządzeń i aparatury pomiarowej lub eksperymentalnej oraz
laboratoria komputerowe wymagające użycia specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania mogą być
prowadzone w formie kontaktowej.
7. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w formie określonej przez dyrektora Ośrodka Sportu
Politechniki Śląskiej. Dyrektor jest obowiązany przekazać prorektorowi ds. studenckich i kształcenia wykaz
zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych w formie kontaktowej.
8. Wprowadza się następujące rodzaje systemu mieszanego:
1) system mieszany na odległość (O) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest mniejszy lub
równy 20% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla danego semestru w planie studiów,
2) system mieszany pośredni (P) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest większy niż 20%
i mniejszy niż 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla danego semestru w planie
studiów,
3) system mieszany kontaktowy (K) gdy wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest większy lub
równy 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej dla danego semestru w planie studiów.
9. O wyborze rodzaju systemu prowadzenia zajęć decydują:
1) kierownik jednostki podstawowej w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia – w przypadku zajęć dla
studentów,
2) kierownik szkoły doktorskiej w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Doktorów – w przypadku zajęć dla
doktorantów szkół doktorskich,
3) kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z właściwym kierownikiem jednostki podstawowej
– w przypadku zajęć dla uczestników studiów doktoranckich,
4) kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z właściwym kierownikiem jednostki podstawowej
– w przypadku zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych.
10. Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zaleca się wykorzystanie
Platformy Zdalnej Edukacji zapewniającej synchroniczną i asynchroniczną interakcję pomiędzy
studentami/doktorantami i osobami prowadzącymi zajęcia. Zaleca się, aby kształcenie z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość odbywało się z zachowaniem synchronicznej interakcji, zgodnie
z ustalonym planem zajęć oraz zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi
komunikacji synchronicznej: Microsoft Teams i Zoom.
11. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych,
z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne
służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego. Rozwiązania organizacyjne
zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 polegają w szczególności na:
1) prowadzeniu w blokach zajęć dla określonej grupy studentów bądź wszystkich studentów danego roku
studiów,
2) ograniczaniu możliwości tworzenia się skupisk osób w obiektach Uczelni z jednoczesnym zakazem
zgromadzeń powyżej 50 osób,
3) organizacji ruchu osób wewnątrz obiektów Uczelni z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego oraz
z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w miejscach, gdzie jest to możliwe; pasy ruchu powinny zostać
wyraźnie oddzielone na całej długości, z jednoczesnym wskazaniem obowiązującego kierunku ruchu,
4) organizacji stanowisk w pomieszczeniach z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego pomiędzy
osobami w nich przebywającymi,
5) wprowadzeniu zmianowego trybu realizacji zajęć lub zastosowaniu zróżnicowanych godzin rozpoczęcia
zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych,
6) ograniczeniu liczby osób przebywających w pomieszczeniu do maksymalnie połowy nominalnie
przewidzianych dla tego pomieszczenia miejsc, jednak nie więcej niż 35; przy wejściu do pomieszczenia
należy umieścić informację o liczbie osób mogących korzystać z tego pomieszczenia,
7) ograniczeniu liczby osób przebywających w pomieszczeniu do 1 osoby na 4 m 2 powierzchni, jeżeli
w pomieszczeniu nie można określić dopuszczalnej liczby osób w sposób wskazany w pkt 6; przy wejściu do
pomieszczenia należy umieścić informację o liczbie osób mogących korzystać z tego pomieszczenia,
8) ograniczeniu wstępu do obiektów Uczelni osobom trzecim na zasadach określonych odrębnym
zarządzeniem rektora,

9) dezynfekcji pomieszczeń oraz stołów, a także wietrzeniu pomieszczeń po każdych zakończonych zajęciach,
10) prowadzeniu w danym dniu wyłącznie jednej formy kształcenia dla danej grupy zajęciowej,
11) wyznaczeniu stałego pomieszczenia dydaktycznego, do którego zostanie przyporządkowana tylko jedna
grupa zajęciowa, o ile jest to możliwe,
12) wyznaczeniu miejsc przeznaczonych do oczekiwania przez studentów/doktorantów na zajęcia; przejście do
pomieszczenia dydaktycznego następuje z wyznaczonego miejsca oczekiwania bezpośrednio przed
zajęciami i z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego,
13) wprowadzeniu zakazu gromadzenia się na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych oraz przed
pomieszczeniami, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,
14) zapewnieniu środków do dezynfekcji rąk, w szczególności przy wejściach do obiektów Uczelni oraz
w miejscach wyznaczonych do gromadzenia się osób,
15) umieszczeniu w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach wyznaczonych do gromadzenia się osób
wydruków decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby
i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.
12. Studentce/doktorantce w ciąży oraz studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością przysługuje
pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w pomieszczeniu dydaktycznym oraz w dostępie do wykorzystywanych
w trakcie zajęć urządzeń i aparatury pomiarowej lub eksperymentalnej bądź innego specjalistycznego sprzętu.
13. W celu zapoznania studentów pierwszego roku z organizacją kształcenia na studiach, ich adaptacji do
środowiska akademickiego oraz zwiększenia poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, zaleca się
przeprowadzenie dla tych studentów wybranych zajęć w formie kontaktowej.
§2
1. Kierownicy jednostek podstawowych określą rodzaj systemu prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia i przekażą do prorektora ds.
studenckich i kształcenia w terminie do dnia 16 września 2020 roku.
2. Prorektor ds. studenckich i kształcenia podejmuje decyzje w sprawie rodzaju systemu prowadzenia zajęć na
poszczególnych studiach. Wykaz zaakceptowanych rodzajów systemu prowadzenia zajęć jest podawany do
wiadomości studentów na stronie internetowej jednostki oraz na Platformie Zdalnej Edukacji w terminie do
dnia 18 września 2020 roku.
§3
Zasady realizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki
Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 423).
§4
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do kształcenia uczestników studiów podyplomowych
oraz innych form kształcenia, z wyłączeniem przepisów § 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

O – system mieszany na odległość, w którym wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest mniejszy lub równy 20% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej
dla danego semestru w planie studiów,
P – system mieszany pośredni, w którym wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest większy niż 20% i mniejszy niż 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych
określonej dla danego semestru w planie studiów,
K – system mieszany kontaktowy, w którym wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest większy lub równy 40% całkowitej liczby godzin dydaktycznych określonej
dla danego semestru w planie studiów.

