
Wytyczne dla nauczycieli akademickich  

związane z realizacją zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym ZUT 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 

I. Bezpieczeństwo i organizacja zajęć stacjonarnych 

1. W budynkach WE nie mogą przebywać pracownicy z  objawami chorobowymi (kaszel, gorączka, 
bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazującymi na zakażenie wirusem 
SARS CoV-2, a także osoby, które miały styczność z osobami chorymi na COVID-19 oraz 
przebywającymi na kwarantannie lub izolacji. 

2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby inne niż studenci, 
nauczyciele akademiccy i pracownicy WE. 

3. Zaleca się, aby osoby obecne na zajęciach zachowywały wzajemny dystans wynoszący 1,5 m. 
W przypadku braku możliwości zachowania dystansu, obowiązkowe jest stosowanie maseczek 
zakrywających usta i nos.  

4. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i laboratoryjne powinny być otwierane odpowiednio 
wcześniej przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciel akademicki powinien zadbać o to, aby osoby 
wchodzące nie musiały dotykać klamek. 

5. Nauczyciel akademicki zapewnia (o ile jest to możliwe) regularne wietrzenie pomieszczeń 
dydaktycznych po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami zaplanowana jest przerwa dla 
bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia sali. 

6. Nauczyciel monitoruje, aby na zajęcia nie przynoszono żadnych zbędnych - z punktu widzenia 
prowadzonych zajęć - rzeczy. 

7. Sale laboratoryjne są poddawane dezynfekcji po zmianie grupy zajęciowej. Dezynfekowane 
powinny być wszystkie powierzchnie dotykowe, w tym poręcze krzeseł, włączniki świateł itp.  

8. Nauczyciel akademicki sprawdza obecność studentów na wszystkich zajęciach stacjonarnych 
i przechowuje listy studentów co najmniej przez okres jednego miesiąca, a także niezwłocznie 
udostępnia je na każdą prośbę Dziekanatu w przypadku wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
wśród uczestników zajęć. 

9. Każda osoba przebywająca na zajęciach korzysta z własnych, o ile to możliwe, 
przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie wolno 
pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć. Po zajęciach dokonywana jest dezynfekcja 
przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. 

10. W czasie przerwy w zajęciach student lub nauczyciel może opuścić budynek, w którym zajęcia się 
odbywają, lub przebywać wewnątrz, z zachowaniem dystansu wynoszącego przynajmniej 1,5 
metra od innych osób. 

11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata 
zmysłu powonienia i smaku) należy stosować się do zapisów Zarządzenia nr 100 Rektora 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 września 2021 r. 
w sprawie Procedury bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszonego stanu epidemii 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz 



Procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na Wydziale 
Elektrycznym w Szczecinie. 
 

II. Tryb prowadzenia i dokumentacji zajęć zdalnych1   
 

1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą odbywać 
się z użyciem platformy MS Teams oraz Moodle. Realizacja zajęć wykładowych, seminariów 
oraz ćwiczeń audytoryjnych powinna odbywać się wyłącznie synchronicznie w zespołach 
zakładanych przez prowadzących na platformie MS Teams. Zalecana jest także realizacja 
pozostałych form zajęć synchronicznie z ewentualnym dodatkowym użyciem platformy 
Moodle. 

2. W celu dokumentacji oraz ułatwienia późniejszego rozliczenia odbywanych zajęć 
realizowanych synchronicznie, zgodnie z zaleceniami oraz wymogami PKA i władz uczelni, 
a  także ułatwienia ew. doraźnej zmiany terminu zajęć, które nie odbyły się zgodnie  
z planem, nauczyciele akademiccy przedstawiają prodziekanom ds. studenckich i kształcenia 
miesięczne zestawienie zrealizowanych zajęć w postaci elektronicznej, wygenerowane na 
podstawie kalendarza lub spotkań na właściwych kanałach zespołów utworzonych na potrzeby 
zajęć dydaktycznych na platformie MS Teams.  

 

 

       Dziekan Wydziału Elektrycznego 

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT 

 

 
1 Dotyczy uzasadnionych przypadków, zgodnie z §2 ust. 2 Zarządzenia nr 90 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 
27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022. 


