
ZARZĄDZENIE NR 1100 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 24 marca 2020 roku 

 

➢ w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 85 i 374), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511), zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, 

obowiązujące w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , a mianowicie: 

1) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach 

doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej Uczelni: 

a) wszystkie formy zajęć są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dalej zwanych „kształceniem na odległość”,  

b) programy studiów na poszczególnych kierunkach studiów są realizowane zgodnie 

z obowiązującym rozkładem zajęć w semestrze letnim 2019/2020,  

c) kształcenie na odległość odbywa się w szczególności z wykorzystaniem technik i narzędzi 

audiowizualnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym zgodnie 

z obowiązującym rozkładem zajęć w semestrze letnim 2019/2020;  udział studentów 

lub doktorantów w zajęciach prowadzonych w ramach kształcenia na odległość jest 

obowiązkowy,   

d) w odniesieniu do zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zobowiązuje się 

nauczycieli akademickich do realizacji zakładanych efektów kształcenia/uczenia się w terminie 

do 21 czerwca 2020 roku, 

e) uwzględniając dostępne bazy bibliograficzne oraz zasoby w otwartym dostępie, umożliwia się 

nauczycielom akademickim zmianę obowiązującej literatury podstawowej  i uzupełniającej 

określonej w kartach przedmiotów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć w formie 

kształcenia na odległość, a w przypadku dokonania zmiany zobowiązuje się nauczycieli 

akademickich do poinformowania studentów lub doktorantów o nowym wykazie literatury,  

f) nauczyciele akademiccy przedstawią studentom lub doktorantom dostosowane do kształcenia 

na odległość sposób, formę i treść zaliczenia zajęć, które zostanie wprowadzone w przypadku 

braku możliwości realizacji zaliczeń egzaminów w tradycyjnej formie, w nieprzekraczalnym 

terminie do końca kwietnia 2020 roku, 



g) prowadzenie zajęć z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość oferowanych przez 

Uczelnię oraz innych odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych 

uczestników procesu dydaktycznego, 

h) do prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciele akademiccy mogą wykorzystywać 

w szczególności narzędzia dostępne za pośrednictwem: platformy edukacyjnej Centrum 

Kształcenia Zdalnego, USOS, kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym pocztę elektroniczną 

oraz Microsoft Teams. Obsługę w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego narzędzi 

zapewniają pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego - Magdalena Wasilewska 

i Marcin Kiełbowicz,  

i) zezwala się na wykorzystanie przez nauczycieli akademickich służbowego sprzętu 

komputerowego poza terenem Uczelni, w okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia za pomocą e-maila osoby odpowiedzialnej 

materialnie,  

j) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych i  pracowni 

specjalistycznych) dopuszcza się możliwość określenia alternatywnego sposobu realizacji zajęć 

i osiągnięcia przez studentów wymaganych efektów uczenia się. Wniosek w sprawie 

alternatywnego sposobu realizacji zajęć, wraz z  uzasadnieniem oraz harmonogramem realizacji 

zajęć,  nauczyciel akademicki składa do prorektora ds. kształcenia, za pośrednictwem dziekana,    

k) w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach synchronicznych, 

student lub doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego ustalenia  z prowadzącym zajęcia 

nauczycielem akademickim innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego 

przedmiotu,  

l) zajęcia wychowania fizycznego zostają zastąpione indywidualnymi ćwiczenia opracowanymi 

przez nauczyciela prowadzącego grupy zajęciowe. Nauczyciel akademicki przekazuje studentom 

indywidualny program ćwiczeń uwzględniający tygodniowe aktywności za pośrednictwem 

dostępnych środków zdalnego nauczania i przekazywania informacji,  

m) w terminie do końca zajęć dydaktycznych semestru letniego roku określonym w harmonogramie 

roku akademickiego 2019/2020, tj. do dnia 21 czerwca 2020 roku nauczyciele prowadzący 

zajęcia w formie kształcenia na odległość przedstawiają dziekanowi oświadczenia 

o zrealizowaniu zajęć umożliwiającym osiągnięcie przez studenta określonych dla danego 

przedmiotu efektów kształcenia/uczenia się;   

n) zajęcia w formie kształcenia na odległość zalicza się do pensum, po przedłożeniu oświadczenia, 

o którym mowa w lit. m, w sposób równoważny do ich przeprowadzenia w trybie w jakim zostały 

uruchomione w  semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020; 

2) na studiach podyplomowych kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z dziekanem, 

może: 

a) przesunąć zajęcia na terminy późniejsze, 

b) kontynuować realizację zajęć w trybie kształcenia na odległość, po uzyskaniu pisemnej zgody 

(przekazanej pocztą elektroniczną) przynajmniej przez 80% uczestników studiów 

podyplomowych.  

 

§ 2 

Zobowiązuje się nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej do ścisłego przestrzegania zapisów 

zarządzenia.  



 

 

 

§ 3 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię dziekanów, dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki 

Białostockiej oraz kierowników studiów podyplomowych.  

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują: prorektor ds. kształcenia, prorektor ds. nauki oraz prorektor 

ds. rozwoju.   

 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 1087 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

funkcjonowania Politechniki Białostockiej w okresie występowania zagrożenia COVID-19. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku. 

 

        

        REKTOR 

  

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


