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Zarządzenie nr 11/2021 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), 
uwzględniając Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku 
akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce, zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

1. Kształcenie na Uniwersytecie Rzeszowskim w semestrze letnim 2020/2021 będzie 
odbywało się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie 
zdalnej), z wyłączeniem zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być 
w pełni zrealizowane w takiej formie, w szczególności zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne. Listę kierunków studiów, w ramach których zajęcia mogą 
odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego, stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

2. Dopuszcza się realizację zajęć w formie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni  
w ramach pracowni dyplomowych na ostatnim semestrze studiów, w zakresie których 
prowadzone są badania naukowe. 

3. Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego dziekan kolegium może wyrazić 
zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni zajęć innych aniżeli kształtujących 
umiejętności praktyczne, o których mowa w ust. 1, o ile istnieje możliwość 
zachowania reżimu sanitarnego podczas ich realizacji. 

4. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów 
z zachowaniem reżimu sanitarnego ustala dziekan kolegium w uzgodnieniu 
z kierownikiem kierunku i podaje do wiadomości studentów w formie ogłoszenia na 
stronie internetowej na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru letniego 
2020/2021, tj. do 7 lutego 2021 r. Harmonogram zajęć powinien uwzględniać 
informację o sposobie ich realizacji (oznaczenia: K – kontaktowe, Z – zdalne, H – 
hybrydowe). 

5. Harmonogram zajęć, o którym mowa w ust. 4, dziekan kolegium ustala, 
uwzględniając fakt, że sytuacja epidemiczna może ulec zmianie w trakcie trwania 
semestru i może pojawić się możliwość przywrócenia realizacji zajęć dydaktycznych 
(w szczególności ćwiczeń i konwersatoriów) w siedzibie Uczelni w większym wymiarze 
niż określony w ust. 1.  

 
§ 2 

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w formie 
zdalnej. Na wniosek prowadzącego i za zgodą dyrektora Studium Wychowania Fizycznego 
i Rekreacji zajęcia częściowo lub w całości mogą być realizowane w formie kontaktu 
bezpośredniego w grupach zapewniających ich bezpieczne przeprowadzenie, 
z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 



 

 

§ 3 
Lektoraty języków obcych w semestrze letnim 2020/2021 realizowane są w formie zdalnej 
w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć przekazanym przez 
Studium Języków Obcych. Na wniosek prowadzącego i za zgodą dyrektora Studium 
Języków Obcych zajęcia mogą być przeprowadzane w formie hybrydowej. 
 

§ 4 
Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2020/2021 są realizowane wyłącznie w formie 
zdalnej w terminach ich realizacji określonych odrębnym zarządzeniem oraz  z możliwością 
odtworzenia nagranego wykładu w czasie dowolnie wybranym przez studenta (audio lub 
audio-video).   

 
§ 5 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej odbywają się w trybie 
synchronicznym umożliwiającym kontakt audio-wideo oraz bieżącą weryfikację 
osiągnięć studentów. Zastosowana technika powinna umożliwiać interakcję między 
nauczycielem a studentami. Realizacja wykładów w formie zdalnej odbywa się w trybie 
synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć lub z możliwością 
odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie (audio 
lub audio-video). 

2. Zajęcia mogą odbywać się także w trybie asynchronicznym, w oparciu o e-kursy 
certyfikowane przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość. 

3. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązany jest do wskazania studentom zasad 
realizacji przedmiotu, obowiązującej literatury, w tym dostępnej w formie e-booków 
lub przekazania niezbędnej treści objętej zakresem przedmiotu.  

 
§ 6 

Zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz studiach 
podyplomowych i innych formach kształcenia należy realizować zgodnie z odpowiednio 
stosowanymi przepisami niniejszego zarządzenia.  
 

§ 7 
Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji (dyżurów dydaktycznych) 
w siedzibie Uczelni lub w formie zdalnej. Harmonogram konsultacji i formę ich realizacji 
prowadzący przekazuje do dziekanatu kolegium.  
 

§ 8 
1. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z programami studiów.  
2. Praktyka zawodowa, która nie może być zrealizowania z przyczyn niezależnych od 

studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2, powinna być zrealizowana niezwłocznie po ustaniu przyczyny, o której mowa 
wyżej, nawet, jeśli wymaga to przeniesienia jej realizacji na kolejny semestr, o ile nie 
wpływa to na cykl kształcenia studenta.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się możliwość realizacji praktyki 
zawodowej poprzez osiągnięcie przewidzianych dla niej efektów uczenia się 
w alternatywny w sposób (np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, 
projektów lub laboratoriów, np. symulacji w sposób zdalny), o ile obowiązujące dla 
kierunku standardy kształcenia nie stanowią inaczej. 

4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form kształcenia praktycznego 
określonych programem studiów.  



 

 

5. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od studenta 
oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
w semestrze letnim dopuszcza się ustalenie dla studenta indywidualnej organizacji 
studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów na Uniwersytecie 
Rzeszowskim.  

§ 9 
1. Dopuszcza się możliwość weryfikacji cząstkowych efektów uczenia się w formie 

kontaktu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego niezależnie od formy 
prowadzenia zajęć.  

2. Zaliczenia lub egzaminy oraz egzaminy dyplomowe w semestrze letnim 2020/2021 
mogą odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego lub w formie zdalnej, 
w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 
 

§ 10 
1. Celem zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego w trakcie realizacji zajęć 

dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim, obowiązują aktualne zalecenia i wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie obowiązku stosowania środków 
ochrony indywidualnej w budynkach i pomieszczeniach oraz zachowanie 
odpowiedniego dystansu społecznego. Studenci we własnym zakresie zapewniają 
środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, przyłbice).   

2. O harmonogramie realizacji zajęć dydaktycznych w budynkach Uczelni oraz 
przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, dziekan 
kolegium jest zobowiązany poinformować właściwych administratorów budynków 
celem odpowiedniego zarządzania budynkiem, z uwzględnieniem wszelkich rygorów 
sanitarnych.  

 
§ 11 

1. W sprawach dotyczących kształcenia lub organizacji pracy w UR nieuregulowanych 
niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Rektor UR.   

2. W sprawach dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
kształcenia wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 
i nieuregulowanych niniejszym zarządzenia mają zastosowanie obowiązujące wytyczne 
oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

3. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej albo podjęcia innych decyzji przez władze 
RP bądź wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących regulujących 
funkcjonowanie Uczelni w trakcie trwania semestru letniego 2020/2021, zasady 
określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie i będą podawane do 
wiadomości społeczności akademickiej w formie komunikatu Rektora UR.   

 
§ 12 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich 
i Kształcenia, a w zakresie kształcenia w Szkole Doktorskiej i na studiach doktoranckich 
Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 
 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
prof. dr hab. Sylwester Czopek 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji 
zajęć w semestrze letnim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
 

Kierunki studiów, w ramach których zajęcia mogą odbywać się  
w formie kontaktu bezpośredniego 

 
Lp. Kierunek 

1.         Agroleśnictwo 

2.        Archeologia 

3.         Biologia 

4.        Biotechnologia 

5.         Dietetyka 

6.        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

7.         Elektroradiologia 

8.        Fizjoterapia 

9.        Fizyka 

10.     Grafika 

11.     Instrumentalistyka 

12.     Inżynieria materiałowa 

13.     Jazz i muzyka rozrywkowa 

14.     Kierunek lekarski 

15.     Logistyka w sektorze rolno-spożywczym 

16.     Mechatronika 

17.      Ochrona środowiska 

18.     Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

19.     Pielęgniarstwo 

20.    Położnictwo 

21.     Ratownictwo medyczne 

22.    Rolnictwo 

23.     Systemy diagnostyczne w medycynie 

24.    Sztuki wizualne 

25.     Technologia żywności i żywienie człowieka 

26.    Wychowanie fizyczne 

27.     Zdrowie publiczne 

 
Rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 
 


