
Zarządzenie nr 159/2021 

Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni 

oraz prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 43 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu oraz  

§ 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 661) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) 

 

 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od  

15 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym w siedzibie 

Uczelni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanej dalej 

„formą zdalną”, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 114/2021 Rektora PPUZ  

w Nowym Targu z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych 

w roku akademickim 2021/2022, z zastrzeżeniem § 3. 

2. Zajęcia w formie zdalnej są prowadzone niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane  

w programie studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia. 

3. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w formie zdalnej nie wlicza się do 

puli 50% liczby punktów ECTS, które mogą być realizowane w formie zdalnej, chyba że standardy 

kształcenia dla kierunku stanowią inaczej. 

4. Prowadzenie zajęć w formie zdalnej nie wymaga składania przez nauczyciela akademickiego 

wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu prowadzenia zajęć w formie e-learningu 

oraz w formie zdalnej, wprowadzonego Zarządzeniem nr 93/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

 

§ 2 

1. Konsultacje dla studentów mogą być prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 

117/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie 

prowadzenia konsultacji dla studentów przez nauczycieli akademickich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prowadzenie konsultacji w formie zdalnej nie wymaga występowania z wnioskiem do Dyrektora 

instytutu/jednostki wspólnej, o którym mowa w § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 117/2020.RW Rektora 

PPUZ w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. 

 



§ 3 

1. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, praktyki zawodowe, w tym staże mogą być 

realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne 

porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Decyzję w sprawie formy realizacji zajęć terenowych, które prowadzone są na otwartej przestrzeni 

podejmuje Dyrektor instytutu, mając na uwadze zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa 

podczas ich realizacji. 

3. Zajęcia dydaktyczne kształtujące umiejętności praktyczne realizowane w pracowniach  

i laboratoriach specjalistycznych, zajęcia wymagające korzystania ze specjalistycznego sprzętu 

lub oprogramowania zainstalowanego w pracowniach komputerowych oraz zajęcia ruchowe, 

których realizacja w formie zdalnej nie jest możliwa, za zgodą Dyrektora instytutu/jednostki 

wspólnej, mogą odbywać się na terenie Uczelni przy zachowaniu reżimu sanitarnego 

zapewniającego bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i studentów. 

4. Dyrektor Instytutu, na wniosek prowadzącego zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, 

może wyrazić zgodę na ich przeprowadzenie w innym terminie. Zmiana terminu zajęć powinna 

zostać niezwłocznie wprowadzona przez sekretariat właściwego instytutu do systemu 

obsługującego planowanie zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia, 

Dyrektorom instytutów/jednostki wspólnej oraz Dyrektorowi Departamentu ds. Cyfryzacji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 9 stycznia 2022 r. 

 

REKTOR 

dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, 

prof. uczelni 

 


