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Zarządzenie nr 8/2020
Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego
z dnia 18 października 2020r.
w sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć
dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021.
Na podstawie § 7 pkt 1 i 6 Statutu Prawosławnego Seminarium Duchownego w
Warszawie, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), oraz na
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835), zarządza się, co następuje:
§1
Zrządzenie określa zasady czasowej zmiany organizacji i prowadzenia zajęć
dydaktycznych w Prawosławnym Seminarium Duchownym (zwanym dalej PSD) w
semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla studentów studiujących w
formie tradycyjnej, zamieszkujących w Internacie PSD.
§2
W PSD w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się
następujące zasady:
1. Kształcenie studentów, o których mowa w § 1 odbywa się w trybie zdalnym
synchronicznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się również tryb
hybrydowy.
2. Zajęcia dydaktyczne (niezależnie od wybranego trybu) powinny odbywać się w
terminach i godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć
obowiązującym dla semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.
Realizacja zajęć dydaktycznych w innym terminie jest możliwa wyłącznie za zgodą
Rektora.
3. Studenci, o których mowa w § 1 są zobowiązani w trakcie zajęć, niezależnie w
jakim trybie są prowadzone, przebywać w sali wykładowej.
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1. Prowadzący zajęcia w trybie hybrydowym oraz studenci zobowiązani są przestrzegać
rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych
środków
ochronnych
przeciwko
koronawirusowi
COVID-19
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuzryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.
§3
1. Zajęcia dla studentów realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem technologii
informatycznych rekomendowanych przez PSD tj. Microsoft Teams, Moodle, które
umożliwiają uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez
prowadzącego zajęcia.
§4
1. Nauczyciele akademiccy i studenci zobowiązani są do używania wyłącznie
uczelnianych adresów mailowych (….@psd.edu.pl) i posługiwania się wyłącznie
wyżej wymienionymi narzędziami.
2. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani zapewnić studentom materiały dydaktyczne
opracowane w formie elektronicznej.
3. Studenci muszą zostać poinformowani o obowiązującym kanale komunikacji z
prowadzącymi zajęcia.
4. W czasie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym lub hybrydowym konieczne jest
stosowanie metod aktywizujących studentów lub technik wyzwalających interakcję
ze studentami.
5. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trybie zdalnym przeprowadza
konsultację, po otrzymaniu od studenta, pocztą elektroniczną, prośby o jej odbycie,
w terminie ustalonym indywidualnie z uczestnikiem zajęć.
6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do regularnego odpisywania na maile
otrzymane od studentów.
7. Nauczyciele akademiccy składają obowiązkowo sprawozdania z zajęć realizowanych
w formie zdalnej i hybrydowej według ustalonego wzoru.
8. Wszelkie zmiany w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w formie zdalnej i hybrydowej
powinny być uzgadniane z Rektorem, a w przypadku jego nieobecności z
Prorektorem.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor,
w sprawach szczególnie pilnych w przypadku nieobecności Rektora, Prorektor.
2. Powyżej opisane zasady mogą ulec zmianie w zależności
epidemiologicznej, co będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia.

od

sytuacji

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020.

Rektor Seminarium
(-) ks. prof. dr Jerzy Tofiluk
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