
Szczecin, 17.09.2021 r.

Komunikat 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

Na podstawie § 1 pkt 2 i § 2 ust. 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:

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022 prowadzone będą według poniższych 
zasad:

I. Wytyczne organizacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1. Przed rozpoczęciem zajęć student, doktorant, uczestnik studiów podyplomowych, kursant 
jest zobowiązany wypełnić „Ankietę epidemiologiczną studenta, doktoranta, uczestnika 
studiów podyplomowych, kursanta Uniwersytetu Szczecińskiego”, której wzór stanowi 
załącznik do 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 i stosować się do jej wytycznych. 
Student, doktorant, uczestnik studiów podyplomowych, kursant mają obowiązek okazać 
prowadzącemu przed wejściem na zajęcia na posiadanym przez siebie urządzeniu 
mobilnym (telefon komórkowy, tablet, notebook etc.) wyniki wypełnionej ankiety, 
wskazujące na możliwość udziału w tych zajęciach. W uzasadnionych sytuacjach ankieta 
może być wypełniona w wersji papierowej i okazana prowadzącemu zajęcia.

2. Niewypełnienie ankiety skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach
3. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących 

zakażenie COVID-19.
4. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przy zachowaniu limitu 75% liczby miejsc 

w danym pomieszczeniu w ścisłym reżimie sanitarnym. Do ograniczenia nie wlicza się 
osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

5. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za kontrolę możliwości uczestnictwa 
w zajęciach oraz za przestrzeganie wytycznych dotyczących liczby osób 
w pomieszczeniu, zgodnie z pkt. 4 i zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.



6. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie powinny przebywać osoby 
postronne inne niż: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, kursanci 
i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego zwani dalej „uczestnikami zajęć”.

7. Należy zapewnić taką organizację zajęć, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, szczególnie w miejscach wspólnych, 
i ograniczy gromadzenie się uczestników zajęć. Czekając na rozpoczęcie zajęć, uczestnicy 
zajęć powinni zachować odstęp minimum 1,5 m od siebie oraz mieć osłonięte usta i nos 
za pomocą maseczki. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, 
w którym odbywają się zajęcia. Wymaga się stosowania maseczek przez uczestników zajęć 
bądź osoby realizujące inne zadania dydaktyczne zarówno w przestrzeni wspólnej budynków, jak 
również w salach dydaktycznych. Nauczyciel akademicki bądź inne osoby wspierające realizację 
zajęć dydaktycznych mogą prowadzić zajęcia bez maseczki z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego.

8. Przed wej ściem do sali, w której odbywaj ą się zaj ęcia, uczestnicy zaj ęć powinni dokładnie 
umyć ręce wodą z mydłem, zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z podstawowymi informacjami 
dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu COVID-19, należy im 
udostępnić numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego 
oddziału zakaźnego, służb medycznych czy infolinii NFZ.

10. Każda osoba korzysta w miarę możliwości z własnych, przyborów/przedmiotów 
niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć dydaktycznych. Konieczna jest 
dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.

11. Należy redukować do minimum, na tyle ile jest to możliwe, kontakt bezpośredni między 
osobami (np. podczas spotkań i przerw), a w razie braku takiej możliwości zachować 
bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m.

12. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone.
13. Należy unikać tworzenia się skupisk uczestników zajęć przed zajęciami, w ich trakcie 

i po zajęciach.
14. W widocznym miejscu, w szczególności przy pojemnikach z płynem do dezynfekcji rąk 

należy umieścić informację o składzie chemicznym produktów stosowanych do 
dezynfekcji rąk i pomieszczeń. Uczestnik zajęć ma prawo do stosowania własnych 
środków do dezynfekcji, jeśli jest uczulony na składniki produktów udostępnionych przez 
Uniwersytet Szczeciński.

15. W przypadku czynności wymagających od uczestników zajęć, bezpośredniego kontaktu 
z inną osobą, wszystkie czynności należy wykonywać z użyciem środków zabezpieczenia 
osobistego.

16. Podczas trwania zajęć prowadzący pozostaje w pomieszczeniu, w którym odbywają się 
zajęcia, czuwając nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego przez 
uczestników zajęć.

17. Zasady prowadzenia zajęć mogą ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia 
stacjonarnego spowodowanego względami epidemicznymi. W przypadku wprowadzania 
i znoszenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwego Ministerstwa 
należy na bieżąco stosować się do wytycznych podawanych przez stosowne organy.



II. Organizacja zajęć w przypadku stwierdzenia zakażenia C0VID-19 u uczestnika zajęć:

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID- 19 u uczestnika zajęć, który brał w nich 
udział bądź w innych formach aktywności w trybie bezpośredniego kontaktu, zajęcia 
dla całej grupy (ćwiczeniowej, konwersatoryjnej, laboratoryjnej, seminaryjnej, 
wykładowej, lektoratów) prowadzone dotychczas w trybie bezpośredniego kontaktu 
zostają zawieszone i przechodzą w formę zdalną (z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość). Okres trwania zajęć w formie zdalnej określa dziekan, 
dyrektor szkoły doktorskiej US, kierownik wspomagającej jednostki organizacyjnej, 
każdy w swoim zakresie i jest ona uzależniona od decyzji Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Przejście na kształcenie zdalne prowadzone z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość nie może powodować podziału uczestników zajęć na 
osoby zaszczepione i niezaszczepione.

2. Za prawidłową organizację zajęć dydaktycznych w przypadku zakażenia C0VID-19 
u uczestnika zajęć odpowiada dziekan wydziału, dyrektor szkoły Doktorskiej US, 
kierownicy wspomagających jednostek organizacyjnych Akademickie Centrum 
Kształcenia Językowego, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COYID-19 u uczestnika zajęć, dziekan wydziału 
lub odpowiednio Dyrektor Szkoły Doktorskiej US lub kierownicy wspomagających 
jednostek organizacyjnych: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, 
Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
uwzględniają wytyczne Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przeprowadza 
dochodzenie epidemiologiczne.

4. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość) realizowane są za pośrednictwem platformy MS Teams; w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach z uwagi na efektywność kształcenia za zgodą dziekana 
wydziału mogą być zastosowane inne narzędzia.

5. W sytuacji realizacji zajęć w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość powinny one odbywać się zgodnie z przyjętym rozkładem 
zajęć (planem zajęć) na dany semestr; tylko w uzasadnionych przypadkach, 
w uzgodnieniu ze studentami lub doktorantami lub uczestnikami studiów 
podyplomowych lub kursantami i po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego dziekana 
lub odpowiednio dyrektora szkoły doktorskiej US, prowadzący zajęcia może ustalić 
inny termin zajęć.

6. W sytuacj i przej ścia na kształcenie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość) konsultacje powinny odbywać się na platformie MS Teams 
w terminie uprzednio uzgodnionym z dziekanem lub dyrektorem szkoły doktorskiej 
i podanym przez nauczyciela akademickiego do wiadomości odpowiednim 
uczestnikom zajęć oraz władz właściwej jednostki organizacyjnej: Akademickie 
Centrum Kształcenia Językowego, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu.

7. W sytuacji realizacji kształcenia w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość) nauczyciel akademicki ma obowiązek udostępnienia kodu 



zespołu utworzonego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz konsultacji 
na platformie MS Teams: dziekanowi wydziału oraz dyrektorowi szkoły doktorskiej 
US, dyrektorowi instytutu lub osobom przez nich upoważnionym współorganizującym 
proces kształcenia na: danym kierunku studiów, studiach doktoranckich, Szkole 
Doktorskiej, studiach podyplomowych lub kursach; kod zespołu zostanie uwidoczniony 
w tygodniowym rozkładzie zajęć (planie zajęć) oraz w harmonogramie konsultacji.

8. W sytuacji realizacji kształcenia przez określoną grupę zajęciową w formie zdalnej 
w czasie trwania zaliczeń i sesji egzaminacyjnej, zaliczenia i egzaminy również 
przeprowadza się dla danej grupy w formie zdalnej.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u uczestnika zajęć

1. Jeżeli uczestnik zajęć podczas trwania zajęć zacznie przejawiać niepokojące objawy 
zakażenia COVID-19, należy:

a) niezwłocznie odsunąć i odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym 
pomieszczeniu;

b) powiadomić bezpośredniego przełożonego, Kierownika Działu BHP i Ochrony 
Środowiska albo osobę przez niego wskazaną o zaistniałej sytuacji;

c) ustalić listę osób przebywających w tym czasie w pomieszczeniach lub częściach 
wspólnych obiektu, w których przebywała dana osoba, w celu zminimalizowania 
ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa;

d) uzyskać informację od izolowanej osoby, jakim środkiem transportu przybyła na 
zajęcia lub do pracy, a jeżeli stan zdrowia tej osoby nie wymaga pomocy medycznej, 
wskazujemy na konieczność powrotu do domu transportem indywidualnym;

e) w miarę możliwości powiadomić rodzinę osoby izolowanej, a w razie braku transportu, 
poinformować o konieczności jej odbioru transportem indywidualnym;

f) zaoferować pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej z poszanowaniem zasad 
prywatności.

2. W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia danej osoby należy niezwłocznie wezwać 
pogotowie ratunkowe celem przewiezienia chorego do najbliższego oddziału 
zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

3. Pomieszczenia, w którym przebywała chora osoba, należy poddać dezynfekcji 
(z uwzględnieniem wszystkich powierzchni dotykowych między innymi: klamek, 
poręczy, uchwytów) zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w Uniwersytecie 
Szczecińskim.

dr hobiRenata PMWzańska, prof. US


