Zarządzenie nr 32
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad
realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze
letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust.1 i art. 67 ust. 4 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.) mając na
uwadze sytuację epidemiczną, zarządzam co następuje:
§1
Zarządzenie określa zasady realizacji procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego
stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§2
1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach prowadzone będzie w formule kształcenia zdalnego z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
2. W formule zdalnej realizowane są także zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty z języków obcych
i zajęcia z wychowania fizycznego.
3. W trakcie trwania semestru Rektor może dokonać zmiany trybu realizacji zajęć, zgodnie
ze zmieniającymi się uwarunkowaniami epidemicznymi. Studenci będą poinformowani
o tym co najmniej na 14 dni przed zmianą trybu realizacji zajęć.
4. Jeśli w trakcie trwania semestru nie uda się częściowo powrócić do zajęć stacjonarnych,
moduły, dla których osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się wymaga
zrealizowania zajęć laboratoryjnych, warsztatów itp. będą blokowo realizowane
w miesiącach letnich (dotyczy to w szczególności osób kończących studia).
§3
1. Zajęcia zdalne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem obowiązującym dla danej
grupy, ustalonym zgodnie z zasadami planowania harmonogramów zajęć.
2. Zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej 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.
3. Zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej są prowadzone z wykorzystaniem następujących
narzędzi informatycznych:
1) platforma – Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
2) platforma – Moodle;

4. Nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych sprawuje dziekan w porozumieniu
z dyrektorami kierunków studiów.
§4
1. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia
kończące zajęcia, prowadzi się w formule zdalnej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formule zdalnej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku zniesienia obostrzeń na skutek zmian uwarunkowań epidemicznych
możliwa będzie, za zgodą Rektora, oprócz formuły zdalnej, także stacjonarna forma
realizacji egzaminów dyplomowych, o których mowa w ust. 2.
§5
1. O sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych decyduje dziekan w porozumieniu
z właściwymi dyrektorami kierunków studiów, w programach których przewidziano
realizację praktyk zawodowych.
2. Rekomendacje w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych zostały określone
w piśmie Prorektora ds. Kształcenia i Studentów https://us.edu.pl/pracownik/wpcontent/uploads/sites/2/Editor/sprawy-dydatktyczne/praktyki-studenckie/praktyki-2020.pdf
§6
1. Monitorowaniu podlega sposób organizacji zajęć w formule zdalnej. 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
cywilnoprawnych.
§7
Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formule zdalnej zostaną rozliczone zgodnie z indywidualnym
przydziałem zajęć dydaktycznych pod warunkiem zapewnienia studentom możliwości osiągnięcia
efektów uczenia się.

§8
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;
2) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach
podyplomowych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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