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PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

z dnia 21 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie § 1 pkt 2 Zarządzenia 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, postanawia się co następuje:

1. W okresie od 24 stycznia 2022 r. do 3 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne i inne 
aktywności realizowane w Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, 
kursantów i uczestników studiów podyplomowych odbywają się zdalnie, z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Zajęcia dydaktyczne i inne aktywności, o których mowa w pkt 1 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. Wykorzystanie innych metod i technik kształcenia 
na odległość wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału.

3. Za organizację zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość odpowiada odpowiednio dziekan, dyrektor Szkoły Doktorskiej US, 
kierownik studiów podyplomowych, kierownik kursu.

4. Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, 
zajęcia terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za 
zgodą dziekana wydziału i po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego.

5. Zajęcia seminaryjne mogą być prowadzone w trybie bezpośrednim za zgodą dziekana 
i po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego .

6. W okresie od 24 stycznia 2022 r. do 3 lutego 2022 r. konsultacje i dyżury powinny 
odbywać się zdalnie na platformie MS Teams. Za zgodą dziekana wydziału i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego konsultacje mogą odbywać się 
w trybie bezpośrednim.

7. Zajęcia i wszelkie aktywności, o których mowa w pkt 4, 5, 6 muszą być prowadzone z 
zachowaniem wskazań i zaleceń określonych w zarządzeniu nr 193/2021 Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17.09.2021 r. w sprawie ustalenia sposobu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 
2021/2022 oraz komunikacie nr 7/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu
Szczecińskiego wytyczne 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.

odrzańska, prof. USdrhaURena


