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Zarządzenie nr 4/2022 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 28 stycznia 2022 roku 

 
W sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku ze stanem epidemii. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 

lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w związku z § 13a rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 661), zarządza się co następuje: 

 

 

§1 

1. Zajęcia dydaktyczne oraz weryfikacja efektów uczenia się prowadzone w KPSW 

w Jeleniej Górze na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych 

magisterskich oraz kursach będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (forma zdalna) do odwołania. 

2. Zajęcia w Karkonoskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (oddziały w Jeleniej Górze 

i Kamiennej Górze) będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (forma zdalna) do odwołania. 

3. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, realizowane w placówkach poza siedzibą 

Uczelni, mogą być realizowane w trybie stacjonarnym pod warunkiem bezwzględnego 

przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w danej placówce. 

 

§ 2 

1. Zaliczania zajęć oraz egzaminy odbywają się w formie zdalnej i powinny umożliwiać 

weryfikację zakładanych efektów uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów. 

2. Realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej odbywa się w trybie synchronicznym 

przy wykorzystaniu platform oraz modułów, w szczególności: Moodle, Wirtualny 

Dziekanat, Teams pakietu Office 365. 

3. Po zakończonym cyklu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, należy udokumentować przebieg zajęć.  

4. Zaliczania zajęć w formie zdalnej określa się w terminach zgodnych z regulaminem 

studiów. 

5. Konsultacje osób prowadzących zajęcia ze studentami przeprowadzane będą wyłącznie w 

formie zdalnej. Prowadzący zajęcia wprowadzą odpowiednie informacje w Wirtualnym 

Dziekanacie. 

6. Dziekani oraz kierownicy katedr są odpowiedzialni za organizowanie i kontrolowanie 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie 

wytycznych opracowanych przez Uczelnię. Wsparcie informatyczne w tym zakresie 

zapewnia Sekcja Informatyków. 

§ 3 

1. Szkolenia z zakresu kształcenia zdalnego dla studentów i pracowników zapewnia Sekcja 

informatyków. 

2. Materiały szkoleniowe dotyczące kształcenia zdalnego zostaną umieszczone na stronie 

www.kpswjg.pl i w serwisie pracowniczym. 
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§ 4 

Tracą moc zarządzenia Rektora KPSW w Jeleniej Górze nr: 58/2021, 76/2021, 103/2021 

i 3/2022. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


