
R.021.25.2021  

 

Zarządzenie Nr 120/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 06 grudnia 2021roku 

 

w sprawie zmiany trybu nauczania i funkcjonowania Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku na tryb zdalny  

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.— Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2095) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491  

ze zm.), a także na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zajęcia na studiach stacjonarnych, które zgodnie z planami studiów miały być prowadzone 

na terenie Uczelni w terminie od 13 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku będą 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga korekty karty 

obciążeń pracownika dydaktycznego. 

 

§ 2. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są zgodnie  

z planem studiów z wykorzystaniem aplikacji: MS Teams, Moodle i BigBlueButton. 

 

§ 3. 
W uzasadnionych przypadkach (np. dostęp do laboratoriów) dopuszcza się możliwość realizacji 
części zajęć w formie bezpośredniego kontaktu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor 
Instytutu na wniosek prowadzącego zajęcia. 
 

§ 4. 

Zaplanowane zaliczenia cząstkowe oraz zaliczenia i egzaminy końcowe przedmiotów mogą 

odbywać się w formie zdalnej lub w formie bezpośredniego kontaktu, w zależności od decyzji 

prowadzącego. 

 

§ 5. 

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie ustalonym przez: kierownika 

studiów i Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych oraz Prorektora ds. nauczania  

i studentów. 

 

§ 6. 
Inne przedsięwzięcia (np. spotkania z udziałem osób z poza Uczelni, wydarzenia, szkolenia)  
na terenie Uczelni powinny być realizowane w formie zdalnej, chyba że Rektor wyrazie zgodę 
na formę bezpośredniego kontaktu.   
 
 



 
§ 7. 

Spotkania organów kolegialnych, komisji i zespołów powinny być realizowane w trybie 

zdalnym, chyba że przewodniczący, organizator lub prowadzący zdecyduje inaczej, o czym 

powiadomi Rektora, a Rektor nie sprzeciwi się temu. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021 roku. 

 

 

 

Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 


