
ZARZĄDZENIE NR 193/2021

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności 
w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 .

Ustala się następujący sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz innych form aktywności 
w Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów 
podyplomowych w roku akademickim 2021/2022:
1) zajęcia dydaktyczne oraz inne formy aktywności, przez które rozumie się: działalność kół 
naukowych, obozy, warsztaty, konferencje, seminaria i inne spotkania gremiów studenckich 
i doktoranckich prowadzone są w formie bezpośredniego kontaktu;

2) w przypadku uzasadnionym przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
zajęcia dydaktyczne i aktywności, o których mowa w pkt 1 mogą być prowadzone w sposób 
mieszany (hybrydowo) bądź wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość; szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych określa Komunikat 
prorektora ds. kształcenia w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku 
akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS- 
CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego;
3) zmiana formy odbywania zajęć wymaga zgody prorektora ds. kształcenia po uzyskaniu 
opinii dziekana wydziału, który odpowiada za prawidłową organizację procesu kształcenia na 
wydziale;
4) zmiana formy odbywania zajęć w Szkole Doktorskiej US wymaga zgody prorektora ds. 
kształcenia po uzyskaniu opinii dyrektora szkoły.
5) zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają 
się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na 
studiach na danym kierunku, w Szkole Doktorskiej US, na studiach doktoranckich, studiach 
podyplomowych i kursach;
6) zaliczenia przedmiotów odbywają się w formie bezpośredniego kontaktu z wyjątkiem zajęć, 
które w danym okresie prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość;
7) egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej przeprowadzane są w formie bezpośredniego 
kontaktu z wyjątkiem egzaminów dla danej grupy, która przebywa w izolacji lub kwarantannie, 
które odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość.



§2.

1. Kierownicy obiektów zobowiązani są we współpracy z kanclerzem US, zapewnić stosowanie 
w nadzorowanych obiektach obowiązujących wskazań i zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
2. Prowadzący i uczestnicy zajęć prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu mają 
obowiązek przestrzegać wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń 
określonych w Komunikacie prorektora ds. kształcenia w sprawie zasad prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
3. Przed rozpoczęciem każdych zajęć w danym dniu student, doktorant, uczestnik studiów 
podyplomowych, kursant ma obowiązek wypełnić ankietę epidemiologiczną w formie 
elektronicznej, dostępnej pod adresem www.cl .9.usz.edu.pl
W uzasadnionych sytuacjach ankieta może być wypełniona w wersji papierowej i okazana 
prowadzącemu zajęcia.
4. Niewypełnienie ankiety przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, 
kursanta skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.
5. Wzór ankiety stanowi załącznik do zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


