Załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora PK z dnia 19 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 81
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 czerwca 2021 r.
znak R.0201.88.2021
(Tekst jednolity)
w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach doktoranckich,
w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia
prowadzone jest na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/22 w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni, przy zapewnieniu bezpiecznych
warunków kształcenia, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego,
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem
następujących zasad bezpieczeństwa:
1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
w warunkach domowych,
b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form
kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną
koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata
lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem,
3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form
kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki podczas
przebywania na terenie budynków PK,
4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby
postronne, inne niż studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych lub
innych form kształcenia i pracownicy,
5) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do
zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej
aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest
korzystanie z rękawiczek ochronnych,
6) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,
7) należy zachowywać odległość między osobami wynoszącą nie mniej niż 1,5 metra –
przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,
8) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy
studentami lub doktorantami nie jest możliwe ze względu na liczbę osób
uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali dydaktycznej, należy podzielić
grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą salę albo prowadzić zajęcia

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; decyzję w tej sprawie,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661) dotyczących
udziału tej formy zajęć w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia,
podejmują odpowiednio dziekani odpowiadający za kształcenie na studiach
pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku lub na studiach doktoranckich oraz
Dyrektor Szkoły Doktorskiej i podają do wiadomości uczestników zajęć nie później niż
7 dni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia; zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość można realizować również z udziałem profesorów
wizytujących (Visiting Professors), jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwia
prowadzącym zajęcia przeprowadzenie zajęć w siedzibie uczelni – decyzja w tej
sprawie należy do dziekanów,
9) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy
uczestnikami studiów podyplomowych i innych form kształcenia nie jest możliwe ze
względu na liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali
dydaktycznej, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą
salę albo prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość; decyzję w tej sprawie podejmują: dziekani – w przypadku studiów
podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych na wydziale, kierownicy
jednostek pozawydziałowych – w przypadku studiów podyplomowych
i innych form kształcenia prowadzonych przez te jednostki, Pełnomocnik Rektora PK
ds. Kształcenia – w przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych,
międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz innych form kształcenia prowadzonych
wspólnie i podają do wiadomości uczestników zajęć nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem cyklu kształcenia.
3. Dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i kierownicy jednostek pozawydziałowych informują
studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form
kształcenia o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie
informacji na stronach internetowych jednostek, tablicach informacyjnych lub przy
wejściach do sal dydaktycznych.
4. W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARCoV-2
studenta/doktoranta/uczestnika
innej
formy
kształcenia/nauczyciela
akademickiego odpowiednio dziekan wydziału, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik
jednostki pozawydziałowej lub Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia może podjąć
decyzję o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
dla grupy zajęciowej, której uczestnikiem była zakażona osoba.
§2
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

