Zarządzenie nr 171
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 października 2020 r. w sprawie
zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze
zimowym roku akademickiego 2020/2021
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Zarządzenie określa zasady realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych
studiach magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§2
1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach prowadzone jest w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, a także w trybie kontaktowym stacjonarnym oraz
w trybie mieszanym (hybrydowym).
2. Sposób realizacji poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych w ramach
programów studiów zależy od:
1) aktualnie przyjętego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poziomu statusu
zabezpieczeń COVID-19;
2) możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zgodnego z wymogami higienicznosanitarnymi wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów oraz zaleceń
i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) specyfiki osiąganych efektów uczenia się właściwych dla konkretnego rodzaju
zajęć.
3. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia w ramach modułów
ogólnouczelnianych prowadzone są wyłącznie w trybie zdalnym.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w trybie mieszanym:
1) 10 godzin (5 zajęć) realizowane w obiektach Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach;
2) 10 godzin (2 albo 3 spotkania) realizowane w terenie;
3) 10 godzin realizowane w formie zdalnej.

5. Zaleca się aby kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów
odbywających część studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowane
było w trybie stacjonarnym.
§3
1. Zajęcia zdalne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem obowiązującym dla danej
grupy,

ustalonym

zgodnie

z

zasadami

planowania

harmonogramów

zajęć

z uwzględnieniem założeń organizacji kształcenia określonymi w komunikacie Rektora
z dnia 31 lipca 2020 roku.
2. W trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 dziekan, po konsultacji
z właściwym dyrektorem kierunku, może dokonać

zmiany trybu realizacji zajęć,

o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami
epidemicznymi, prawnymi lub lokalowymi, pod warunkiem, że studenci będą
poinformowani o tym najpóźniej na 7 dni przed zmianą trybu realizacji zajęć.

3. Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym mogą być prowadzone w formie:
1) synchronicznej – czyli z zapewnieniem bezpośredniej interakcji audio-wideo lub audio
pomiędzy uczestnikami zajęć w czasie rzeczywistym;
2) asynchronicznej – czyli poprzez materiały dostępne na platformie do kształcenia na
odległość z zastrzeżeniem, że część zajęć prowadzona jest w formie synchronicznej,
co oznacza, że prowadzący dostępny jest dla studentów on-line w czasie zajęć –
zgodnie z harmonogramem.
4. Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym są prowadzone z wykorzystaniem następujących
narzędzi informatycznych:
1) platforma – Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
2) platforma – Moodle;
5. Nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych sprawuje dziekan w porozumieniu
z dyrektorami kierunków studiów.
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§4
1. Monitorowaniu podlega sposób organizacji zajęć zarówno w trybie kontaktowym
stacjonarnym, jak i w trybie zdalnym.
Zaleca się weryfikowanie przede wszystkim stopnia obciążenia studentów realizacją
zadań, skuteczności komunikacji ze studentami a także adekwatności doboru sposobów
weryfikacji efektów uczenia się.
2. Monitorowaniu podlega sposób organizacji zajęć przez pracowników Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, jak i przez osoby, które prowadzą te zajęcia w ramach umów
cywilno-prawnych.

§5
O sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych decyduje dziekan w porozumieniu
z właściwymi dyrektorami kierunków studiów, w programach których przewidziano
realizację praktyk zawodowych. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się

aktualną

sytuację epidemiczną oraz możliwości podmiotów, u których praktyki są realizowane.
Decyzji o realizacji praktyki w trybie zdalnym uzależniona jest od specyfiki kierunku studiów
i rodzaju praktyki.
§ 6
1. Szczegółowe informacje o rekomendowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
narzędziach e-learningowych, dostępie do baz danych, rekomendacjach dotyczących
sposobów realizacji zdalnego kształcenia, a także zalecenia w zakresie weryfikacji
wiedzy dostępne są na stronie: www.zdalny.us.edu.pl.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dziekanie należy przez to rozumieć także prodziekana
ds. kształcenia i studentów.
3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do organizacji zajęć dydaktycznych na
studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. Nadzór nad prawidłowym
prowadzeniem procesu kształcenia z wykorzystaniem form zdalnych sprawują:
1) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach
doktoranckich;
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2) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach
podyplomowych.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2020 r .

REKTOR
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
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