
Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie nr 213/2021
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 9 listopada 2021 roku 
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 
w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-ig

Na postawie art. 23 ust. 1 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.) oraz § 133 Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
661) w związku z Rozporządzeniem 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Od 15 listopada 2021 r., aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim 
odbywają się w sposób tradycyjny - w kontakcie bezpośrednim lub z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

§2
1. Zajęcia dydaktyczne, tj. wykłady, w których grupa wykładowa liczy 50 lub więcej osób, są 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej 
w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć), za pośrednictwem platformy 
MS Teams w ramach usługi Microsoft365, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane 
w programie studiów.

2. Na wniosek prowadzącego, Dziekan Kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie 
wykładu dla grupy wykładowej liczącej 50 lub więcej osób w formie kontaktu 
bezpośredniego, biorąc pod uwagę możliwość zapewnienia reżimu sanitarnego w oparciu 
o infrastrukturę Kolegium.

§3
1. Zajęcia dydaktyczne niewymienione w § 2, tj. wykłady, w których grupy wykładowe liczą 

mniej niż 50 osób, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia kliniczne, 
zajęcia laboratoryjne, zajęcia hospitacyjne, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, zajęcia 
fakultatywne, zajęcia projektowe, zajęcia praktyczne, proseminaria, seminaria, lektoraty 
języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego oraz praktyki są prowadzone w formie 
kontaktu bezpośredniego zgodnie z harmonogramem zajęć.

2. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie zdalnej, 
o ile zostało to przewidziane w programie studiów.
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3. Na uzasadniony stanem zdrowia wniosek prowadzącego lub w przypadku powzięcia 
informacji o stwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów albo 
prowadzącego zajęcia, Dziekan Kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, o których mowa w ust. i, w formie zdalnej, niezależnie od tego, czy 
zostało to przewidziane w programie studiów.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach względami organizacyjnymi, Dziekan 
Kolegium w porozumieniu z kierownikiem kierunku, podejmuje decyzję o prowadzeniu 
w formie zdalnej wykładów, w których grupy wykładowe liczą mniej niż 50 osób, 
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

§4
Dziekan Kolegium, w porozumieniu z kierownikami kierunków, ustali, w terminie do 
10 listopada 2021 r., listę zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych od 15 listopada 2021 r. w formie 
zdalnej oraz przekaże do wiadomości społeczności akademickiej Kolegium zaktualizowany 
harmonogram zajęć.

§5
1. Zajęcia w ramach kształcenia doktorantów są prowadzone w formie kontaktu 

bezpośredniego.
2. Na wniosek prowadzącego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej może wyrazić zgodę na 

prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

§6
1. Zajęcia na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia są prowadzone 

w formie kontaktu bezpośredniego.
2. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie zdalnej, 

o ile zostało to przewidziane w programie studiów podyplomowych lub innej formy 
kształcenia.

3. Na wniosek kierownika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia, Prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w formie zdalnej 
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

§7
1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
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Prof. dr hab. Sylwester Czopek


