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organizacji kształcenia w semestrze zimowym
roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) w związku z ustawą 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. 1842, z późn. zm.) oraz § 13a Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021
r., poz. 661), zarządza się, co następuje:
§1
1. Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach
magisterskich, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach
podyplomowych i w ramach innych form kształcenia prowadzone jest w semestrze
zimowym roku akademickiego 2021/2022 w formie stacjonarnej, w siedzibie Uczelni.
2. W uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady
w dużych grupach studenckich mogą być prowadzone w formie zdalnej –
synchronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego
i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych
może zdecydować kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kształcenie,
w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich - kierownik studiów
doktoranckich, w odniesieniu do kursów i szkoleń - kierownik jednostki organizacyjnej
lub inna wyznaczona przez niego osoba, a w odniesieniu do zajęć prowadzonych
w Szkole Doktorskiej - dyrektor Szkoły Doktorskiej.
4. Decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, w przypadku gdy w karcie
informacyjnej przedmiotu (KIP) nie zostało to przewidziane, w uzasadnionym
przypadku zgodnie z ust. 3 podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej lub dyrektor
Szkoły Doktorskiej.
§2
Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym należy realizować z zachowaniem
bezpieczeństwa wszystkich osób biorących w nich udział, zgodnie zaleceniami zawartymi
w Wytycznych w zakresie przestrzegania działań profilaktycznych w warunkach stanu
epidemii COVID-19, stanowiących załącznik do decyzji Rektora Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 144/RKR/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie działań profilaktycznych w warunkach
stanu epidemii COVID — 19".

§3
1. W okresie wprowadzenia w jednostce organizacyjnej kształcenia w formie zdalnej
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zobowiązuję nauczycieli
akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do ich realizacji i prowadzenia zgodnie
z obowiązującymi zaleceniami kierowników tych jednostek organizacyjnych.
Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego powiadamiania uczestników danej
usługi edukacyjnej, za pośrednictwem USOS-web, Ms Teams oraz ogłoszeń na
stronach internetowych jednostek o sposobie i zasadach prowadzenia zajęć.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) szkoleń i praktyk realizowanych w ramach programów studiów oraz programów
innych form kształcenia dla kandydatów na oficerów;
2) zajęć, ćwiczeń, laboratoriów oraz praktycznych zajęć ogólnowojskowych
i specjalistycznych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
3) seminariów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji
przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach systemu
4)
doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
5) innych form szkoleń, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących usługi edukacyjne czynię
odpowiedzialnymi za nadzór nad ich organizacją i realizacją.
§4
Kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących usługi edukacyjne zobowiązuję do
wydania wytycznych określających zasady kształcenia na prowadzonych kierunkach
studiów i innych formach kształcenia realizowanych w jednostkach, z uwzględnieniem
zapisów §3 oraz decyzji Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego nr 144/RKR/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
„Wytycznych w zakresie dzia łań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID —
19".
§5
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
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