Zarządzenie nr 90
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa organizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 na studiach,
studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych i na innych formach
kształcenia.
§ 2.
1. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów, doktorantów
i uczestników prowadzone są w formie bezpośredniego kontaktu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z brakiem możliwości zapewnienia
odpowiednich warunków realizacji zajęć, zgodnych z zasadami zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19, zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle
oraz narzędzi wchodzących w skład pakietu Office 365, zgodnie z Regulaminem prowadzenia
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT
(zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r., późn. zm.).
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmują w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia
odpowiednio dziekan lub dyrektor Szkoły Doktorskiej.
4. Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem studiów. Zaleca się, aby
student/doktorant/ uczestnik w tym samym dniu nie miał zaplanowanych jednocześnie zajęć
w formach: bezpośredniego kontaktu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. W szczególnych uzasadnionych przypadkach w porozumieniu i za zgodą
wszystkich zainteresowanych studentów/doktorantów/uczestników mogą być w tym samym
dniu zaplanowane jednocześnie zajęcia w obu formach.

5. Zajęcia dydaktyczne w formie bezpośredniego kontaktu prowadzone są zgodnie z zasadami
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, określonymi odrębnymi przepisami,
a warunki ich realizacji zapewniają odpowiednio dziekan lub dyrektor Szkoły Doktorskiej.
6. Organizację zajęć dydaktycznych ustalają w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia
odpowiednio dziekan, dyrektor Szkoły Doktorskiej lub kierownik studiów podyplomowych
oraz podają do wiadomości osób zainteresowanych nie później niż 3 tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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