KOMUNIKAT nr 16/2021
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022.

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zbliżające się rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022,
rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale również zapewnienie
bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni, po zasięgnięciu
opinii Samorządu Studenckiego informuję, że zajęcia dydaktyczne na studiach
pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej
oraz na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i innych formach
kształcenia

w

semestrze

zimowym

roku

akademickiego

2021/2022

na Politechnice Rzeszowskiej będą prowadzone w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni) z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem
zasad określonych w pkt. 1 – 6:
1) na studiach stacjonarnych zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym
w siedzibie Uczelni;
2) na studiach niestacjonarnych w sposób zdalny będą realizowane wykłady,
pozostałe formy zajęć będą realizowane w trybie stacjonarnym w siedzibie
Uczelni;
3) wybrane zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń
i innych form kształcenia mogą być prowadzone w formie zdalnej
lub hybrydowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik studiów
podyplomowych, kierownik szkoleń, kursów lub innych form kształcenia;
4) wybrane zajęcia dla doktorantów (zarówno studiów III stopnia jak i Szkoły
Doktorskiej) mogą być prowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej.
Decyzję w tym zakresie podejmuje odpowiednio kierownik studiów
doktoranckich, kierownik Szkoły Doktorskiej;
5) dyżur dydaktyczny (konsultacje) może się odbywać w sposób zdalny;

6) zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym (w siedzibie Uczelni) będą
organizowane i prowadzone z zachowaniem obowiązujących na Uczelni
zasad

przeciwdziałania

zakażeniom

koronawirusem

SARS-CoV-2

wywołującym chorobę COVID-19 (zarządzeń, procedur, komunikatów).
W przypadku zwiększenia poziomu zagrożenia epidemicznego oraz związanych
z tym przepisami prawa, warunki organizacji kształcenia mogą ulec zmianie. Władze
Uczelni będą na bieżąco podejmować decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć.
Szczegółowe zasady organizacji i realizacji zajęć zostaną określone i podane
do wiadomości w zarządzeniu Rektora.
Z upoważnienia Rektora PRz:
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem:
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

