Zarządzenie nr 99/2020.RW
Rektora Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
studiach magisterskich
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 roku akademickiego 2020/2021 wykłady na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4.
Dyrektorzy instytutów/ jednostki wspólnej mogą wskazać inne zajęcia niż określone
w ust. 1, które są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia
na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.
Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów
ECTS określonych w programie studiów na danym kierunku i poziomie studiów, chyba
że standardy kształcenia dla kierunku stanowią inaczej.
Zajęcia dydaktyczne, które wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze
studentami, odbywają się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni lub w innych
jednostkach, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia,
z uwzględnieniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
określonych w odrębnych przepisach.
Dyrektorzy instytutów/ jednostki wspólnej co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem
semestru są zobowiązani do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni w formie
komunikatu wykazu zajęć realizowanych w danym semestrze na określonym kierunku,
poziomie i formie studiów, które prowadzone są w formie tradycyjnej na terenie Uczelni
i w formie zdalnej.
§2
Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które
umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy studentami
a prowadzącymi zajęcia w formie zdalnej, o których mowa w ust. 2.
Kształcenie w formie zdalnej odbywa się za pomocą następujących technologii
informatycznych:
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1) platformy Zoom do prowadzenia wykładów na wszystkich kierunkach i poziomach
studiów;
2) platformy e-learningowej Google Classroom i aplikacji Google Meet oraz platformy
e-learningowej Moodle i narzędzia Virtual Class do prowadzenia zajęć, o których
mowa w § 1 ust. 2.
W celu przygotowania prowadzących do realizacji zajęć w formie zdalnej Uczelnia
zapewnia materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.
W przypadku braku odpowiedniego sprzętu lub łącza prowadzący zajęcia w formie
zdalnej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie Dyrektora instytutu/ jednostki
wspólnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze. W takiej sytuacji
Uczelnia udostępni odpowiednio wyposażone sale do prowadzenia zajęć w formie
zdalnej bez udziału studentów.
W celu przygotowania studentów do udziału w zajęciach w formie zdalnej Uczelnia
zapewnia materiały szkoleniowe oraz stanowiska komputerowe dla osób, które nie
posiadają odpowiedniego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.
Proces dydaktyczny, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, jest na bieżąco kontrolowany przez
Dyrektorów instytutów/ jednostki wspólnej lub osoby przez nich upoważnione, a także
kierunkowe komisje ds. jakości kształcenia.
§3
Prowadzący zajęcia w formie zdalnej są zobowiązani do przedstawienia studentom planu
pracy na dany semestr podczas pierwszych zajęć oraz zapewnienia odpowiednich
materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej niezbędnych do prawidłowej
realizacji tych zajęć.
Zajęcia w formie zdalnej odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji
zajęć dydaktycznych, przygotowanym przez Dyrektorów instytutów/ jednostki wspólnej
lub osoby przez nich upoważnione.
Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się w siedzibie
Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora instytutu/ jednostki
wspólnej lub osoby przez nich upoważnionej, weryfikacja osiągnięcia przez studentów
efektów uczenia się może zostać przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą
technologii informatycznych, o których mowa w § 2 ust. 2.
Prowadzący zajęcia w formie zdalnej są zobowiązani do umożliwienia studentom
bezpośredniego kontaktu w ramach konsultacji, które są zamieszczone przez Dyrektora
instytutu/ jednostki wspólnej na stronie internetowej Uczelni przed rozpoczęciem zajęć
w danym semestrze.

§4
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia,
Dyrektorom instytutów/ jednostki wspólnej oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. cyfryzacji
dydaktyki.

§5
Traci moc 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.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,
prof. uczelni

