Zarządzenie nr 79/2020.RW
Rektora Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie prowadzenia zajęć w formie wykładów określonych w programach studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 67 ust. 4 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.), § 43 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu
oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
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§1
Od 1 października 2020 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia zajęć w formie
wykładów określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, niezależnie od zasad funkcjonowania Uczelni.
Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają
synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy studentami a nauczycielami
akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia.
W celu przygotowania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia do
realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Uczelnia
zapewnia materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną, aby wszyscy prowadzący
zajęcia byli przygotowani do ich prowadzenia w formie zdalnej oraz weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się.
W celu pełnego udziału w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia studentom materiały szkoleniowe.
Proces dydaktyczny, o którym mowa w ust. 1, jest na bieżąco monitorowany przez
Dyrektorów instytutów / jednostki wspólnej oraz osoby przez nich upoważnione, a także
kierunkowe komisje ds. jakości kształcenia.
§2
Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do
opracowania i udostępnienia w formie elektronicznej odpowiednich materiałów
dydaktycznych umożliwiających prowadzenie kształcenia na odległość i osiągnięcie przez
studentów efektów uczenia się.
Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do
przedstawienia studentom planu pracy na dany semestr.
Kształcenie zdalne powinno odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć
dydaktycznych, przygotowanym przez Dyrektora instytutu / jednostki wspólnej oraz
osoby przez nich upoważnione.
Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do
umożliwienia studentom bezpośredniego kontaktu w ramach konsultacji na terenie

Uczelni w ustalonych godzinach dyżurów. Konsultacje mogą odbywać się również online, po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentami.
5. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do regularnego
monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się. Dokumentacja powinna
potwierdzać regularność kontaktów ze studentami.
6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia
mogą wystąpić do koordynatora kierunku studiów o zgodę na realizację wykładów w
sposób hybrydowy, tj. jednocześnie w sali wykładowej na terenie Uczelni oraz
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,
prof. uczelni

