ZARZĄDZENIE R-28/2020
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących zasad realizacji zajęć dydaktycznych.

Na podstawie:
 art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 911),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 581, z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2020 r., poz. 726),
 rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz
rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących realizacji praktyk
na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich,
 § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja
2019 r. z późn. zm.),
w związku z:
 zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia epidemiologicznego
koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 (t.j. zarządzenie R-21/2020
z dnia 28.05.2020 r., z późn.zm.),
 pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.05.2020 r. dotyczącym wymogów
jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów,
pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych oraz
środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności
uczelni
w celu zapewnienia studentom i doktorantom ostatniego roku studiów oraz uczestnikom
ostatniego semestru studiów podyplomowych, odbycia zajęć niezbędnych do ich ukończenia
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
1. W okresie zawieszenia kształcenia, zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia,
studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach trzeciego stopnia

oraz studiach podyplomowych prowadzone są w UTH Radom z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym).
2. W siedzibie Uczelni (w trybie regularnym) mogą być prowadzone jedynie zajęcia na
kierunkach medycznych oraz na ostatnim roku studiów, o których mowa w ust. 1, które ze
względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość (np. zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwo, zajęcia
kliniczne na kierunku lekarskim).
Zajęcia - prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(w trybie zdalnym)
§2
1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, są prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, nawet jeżeli tryb zdalny prowadzenia zajęć nie
został przewidziany w programie studiów.
2. Zajęcia na odległość prowadzone są przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej
z usługą OneDrive, Systemu Wirtualna Uczelnia, Microsoft Teams.
3. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia w trybie zdalnym, zobowiązane
są do:
1) realizacji zajęć zgodnie z treściami programowymi oraz efektami uczenia się
określonymi w karcie danego przedmiotu,
2) udostępnienia studentom w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych,
3) przeprowadzania
zaliczeń
i
egzaminów
kończących
określone
zajęcia
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale.
4. Przy prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym należy korzystać z rekomendacji
Ministerstwa
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach.
Praktyka i zajęcia praktyczne - w trybie zdalnym
§3
1. Praktyki zawodowe mogą być zrealizowane w trybie zdalnym, w przypadku:
1) gdy część praktyki została zrealizowana w sposób tradycyjny, przy czym na kierunkach:
Lekarskim, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia w trybie zdalnym można realizować do 40%
punktów ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
2) studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed
dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020.
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2. W przypadku praktyk, o których mowa w ust. 1 efekty uczenia się realizowane są poprzez
przeprowadzenie
zajęć
alternatywnych
prowadzonych
w
trybie
zdalnym
np. w formie ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów (np. symulacji).
3. W przypadku przedmiotów (zajęć praktycznych, laboratoriów), których realizacja wymaga
konieczności przeprowadzenia eksperymentu, należy go przygotować w pracowni
uczelnianej i zaprezentować studentom w formie on-line.
§4
1. Zajęcia i praktyki, które nie mogą być zrealizowane w roku akademickim 2019/2020
w trybie zdalnym, będą realizowane w kolejnym roku akademickim, z zastrzeżeniem zajęć
na kierunkach medycznych i zajęć na ostatnim roku studiów, które mogą być realizowane
w siedzibie Uczelni, zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
2. Decyzje o uznaniu dotychczasowej praktyki, sposobie uzupełnienia brakujących efektów
uczenia się, podejmuje z upoważnienia Rektora Dziekan, na wniosek koordynatora
przedmiotu, prowadzącego dane zajęcia lub opiekuna praktyk.
§5
1. Wymiar godzin realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
odpowiada prowadzeniu tych zajęć w trybie regularnym.
2. Zajęcia zrealizowane w trybie zdalnym, zaliczane są nauczycielom akademickim
do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i innym osobom prowadzącym zajęcia
w ramach zawartych umów cywilno-prawnych.
3. Informację o zajęciach przeniesionych do realizacji na kolejny rok akademicki Dziekan
Wydziału przesyła do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Informacje zamieszcza
się w indywidualnych kartach obciążeń dydaktycznych.
4. Za prawidłowość rozliczenia zajęć w trybie zdalnym, zrealizowanych przez nauczycieli
akademickich i inne osoby prowadzące, odpowiada Dziekan.

Zajęcia prowadzone w siedzibie Uczelni (w trybie regularnym)
§6
1. W zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 2 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe,
bez objawów chorobowych. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które przebywają
w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, abo same
są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 1 możliwa jest przy zachowaniu zasad sanitarnych
określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), dotyczących:
1) ograniczenia możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal dydaktycznych,
2) dostosowania liczby osób uczestniczących w zajęciach, tak aby zapewnić odpowiedni
(wskazany przez GIS) dystans osób przebywających w danej sali,
3) zapewnienia przerw pomiędzy zajęciami umożliwiających bezpieczną wymianę osób
oraz przygotowanie sal do kolejnych zajęć,
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4) korzystania przez osoby uczestniczące w zajęciach z własnych przyborów,
przedmiotów, a w przypadku przedmiotów używanych wspólnie ich dezynfekcja,
5) obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni oraz dezynfekcji rąk lub używania
rękawiczek jednorazowych, przed wejściem do budynków Uczelni,
6) ewidencjonowania osób przebywających w budynku w trakcie realizacji zajęć,
7) czyszczenia i dezynfekowania powierzchni w budynkach Uczelni (np. powierzchni
dotykanych przez wiele osób),
8) innych zasad zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących i uczestniczących
w zajęciach zawartych w środowiskowych wytycznych opublikowanych na stronie
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowymprzywracaniem-dzialalnosci-uczelni.
3. W przypadku zajęć na kierunkach medycznych należy stosować zalecenia Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć
laboratoryjnych i klinicznych opublikowane na stronie
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwaorganizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach.
4. Warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być na bieżąco monitorowane
i dostosowywane, odpowiednio do sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego.
5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u osoby
uczestniczącej w zajęciach, należy ją niezwłocznie odsunąć od zajęć
i odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i wszcząć właściwe
procedury stosowane wobec osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
§7
1. Decyzje o przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2, podejmuje Rektor na
wniosek Dziekana. Wniosek zawiera:
1) informację na temat konieczności realizacji zajęć w trybie regularnym z planowanym
terminem ich przeprowadzenia;
2) opis szczegółowych warunków realizacji danych zajęć i korzystania z infrastruktury
koniecznej przy ich realizacji;
3) informację na temat zapewnionych środków ochronnych.
2. W przypadku wyrażenia przez Rektora zgody na uruchomienie zajęć prowadzonych
w trybie regularnym, warunki realizacji tych zajęć oraz korzystania z infrastruktury,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostępnia się na internetowej stronie wydziału, oraz
przesyła do osób prowadzących i uczestniczących w zajęciach za pośrednictwem poczty
elektronicznej UTH Radom.
3. Rektor może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 2 w każdej chwili.
§8
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu dotyczącym
organizacji roku akademickiego 2019/2020, a w przypadku zajęć prowadzonych w trybie
regularnym również w innym terminie określonym przez Rektora na wniosek Dziekana,
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o którym mowa w § 7 ust. 1. Ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego upływa
w dniu 30 września 2020 r.
Postanowienia końcowe
§9
Procedury umożliwiające monitoring jakości realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych
w trybie zdalnym, w ramach wydziałowych procedur zapewnienia jakości kształcenia określa
Dziekan.
§ 10
1. W celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje
się zalecenia określone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UTH Radom.
2. W korespondencji elektronicznej (e-mail), pomiędzy nauczycielami akademickimi lub
innymi osobami prowadzącymi zajęcia i studentami, wykorzystywana jest wyłącznie
domena UTH Radom.
§ 11
Zobowiązuję Dziekanów do kontroli wykonania obowiązków, o których mowa w §§ 2, 3 i 6
oraz do niezwłocznego przedłożenia wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1, w celu
realizacji zajęć w siedzibie Uczelni (w trybie regularnym).
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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