Zarządzenie nr 71
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie
sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów
i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020.
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
Sposób organizacji zajęć dydaktycznych
§1
1. Zajęcia dydaktyczne dotychczas realizowane w formie zdalnej kontynuowane są w tej
formie do końca bieżącego semestru. Sposób realizacji tych zajęć określony został przez
Rektora zarządzeniem nr 59 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu
realizacji zajęć dydaktycznych w czasie stanu epidemicznego a także do podejmowania
wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia.
2. Niezrealizowane lub nieprzeprowadzone w pełni zajęcia dydaktyczne (w szczególności
zajęcia: laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe) wynikające z ustalonych programów
studiów zostaną przeprowadzone w przedłużonym terminie odbywania zajęć
wynikającym ze zmiany organizacji roku akademickiego, ale nie wcześniej niż od 1
czerwca 2020 r.
3. Zobowiązuję dziekanów do określenia modułów zajęć dydaktycznych, które z uwagi na
ich specyfikę nie zostały zrealizowane, ustalenia warunków, terminu oraz sposobu ich
przeprowadzenia.
4. W związku z realizacją ust. 3 dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian :
1) w harmonogramach zajęć, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach
niestacjonarnych;
2) w zakresie liczebności grup studenckich na zajęciach.
5. Wprowadzając zmiany w harmonogramach zajęć należy uwzględnić realne możliwości
odbycia tych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz obciążenie studentów
w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia.
6. Sposób realizacji praktyk zawodowych oraz zajęć terenowych ustalą dziekani
w porozumieniu dyrektorami tych kierunków studiów, które zajęcia takie przewidują.
Ustalenia te należy przeprowadzić w oparciu o przepisy zarządzenia, o którym mowa
w ust. 1 oraz rekomendacje dotyczące realizacji praktyk dostępne na stronie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7. Harmonogram sesji oraz odpowiednio zmieniony harmonogram pozostających
do odpracowania zajęć dydaktycznych dziekani podają do wiadomości studentów nie
później niż do dnia 25 maja 2020 r.
Zasady przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej
§2
1. Termin rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej ustalony został w zarządzeniu w sprawie
organizacji roku akademickiego 2019/2020.

2. Rekomendowaną formą przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń jest forma zdalna, która
powinna:
1) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się;
2) być zbliżona do formy określonej w sylabusie przedmiotu;
3) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla
wszystkich przystępujących do egzaminu studentów;
4) minimalizować zagrożenie niesamodzielnego zdawania egzaminu.
3. W przypadku, jeżeli specyfika egzaminu lub zaliczenia zajęć wymaga przeprowadzenia
ich w formie kontaktowej, należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa zarówno
ze strony Uczelni, jak i studenta, w szczególności określone przez Głównego Inspektora
Sanitarnego.
4. Instrukcja przeprowadzenia egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, w tym warunki organizacji i przebiegu egzaminów dyplomowych,
rekomendowana przez Komisję ds. kształcenia i studentów stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
5. Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów uwzględniające rekomendowaną
instrukcję, o której mowa w ust. 4, a także specyfikę prowadzonych kierunków studiów
ustalą dziekani i upublicznią je na stronach internetowych wydziałów.
Studenci cudzoziemcy
§3
1. Studenci cudzoziemcy, którzy przebywają poza granicami Polski uczestniczą w zajęciach
i weryfikacjach efektów uczenia się w formie zdalnej do momentu ustania
niebezpieczeństwa epidemiologicznego.
2. W przypadku, gdy danych zajęć dydaktycznych lub weryfikacji efektów uczenia się nie
można przeprowadzić w formie zdalnej, student o którym mowa w ust. 1 może
wnioskować do dziekana o przyznanie warunkowego wpisu na kolejny semestr.
Przepisy końcowe
§4
1. Upoważniam dziekanów do podejmowania decyzji w zakresie wynikającym z realizacji
postanowień niniejszego zarządzenia.
2. Zasady zaliczenia zajęć organizowanych przez kolegia określają ich dyrektorzy.
3. Wymóg przeprowadzania egzaminów dyplomowych wyłącznie w formie zdalnej
wynikający z § 4 ust. 8 zarządzenia o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia
zostaje odwołany, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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