Komunikat Nr 10/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 21 maja 2020 r.
wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
w Politechnice Łódzkiej

Warunki realizacji zajęć dydaktycznych, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów
w Politechnice Łódzkiej w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
I.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy
na wszystkich formach i poziomach studiów i kształcenia doktorantów prowadzonych w PŁ odbywają się
według następujących zasad:
Zasady ogólne:
1.

Zajęcia wykładowe, ćwiczenia rachunkowe, projektowe, seminaryjne, lektoraty, zajęcia wychowania
fizycznego i konsultacje odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym tj. bez bezpośredniej obecności
studentów w obiektach Uczelni. Zaleca się całkowite wyeliminowanie realizacji zajęć laboratoryjnych
w obiektach Uczelni.

2.

Dla przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów w semestrze letnim 2019/20
dopuszcza się możliwość uwzględnienia zdalnego trybu prowadzenia zajęć i odpowiednią zmianę
warunków, formy i trybu przeprowadzenia zaliczenia przedmiotów lub ich części składowych
(laboratoria, ćwiczenia, itp.) w odniesieniu do określonych w karcie przedmiotu i przekazanych
studentom przez kierownika przedmiotu lub prowadzących zajęcia na początku semestru letniego
zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu studiów. O zamiarze wprowadzenia zmian należy
z wyprzedzeniem poinformować zainteresowanych studentów i uwzględnić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia studentów co do technicznych możliwości udziału studentów w ich zastosowaniu.

3.

Liczba terminów zaliczeń i egzaminów organizowanych w okresie sesji egzaminacyjnej nie może być
mniejsza niż wynika z postanowień Regulaminu studiów i powinna zostać dostosowana do liczebności
grup i możliwości technicznych realizacji zaliczeń i egzaminów. Liczba przysługujących studentom
przystąpień do zaliczeń i egzaminów pozostaje zgodna z liczbą określoną w Regulaminie studiów.

4.

Szczegółowe warunki prowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym zostaną sformułowane
w odrębnym komunikacie Prorektora ds. Kształcenia.

5.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia przez studentów badań naukowych
na terenie Uczelni w celu realizacji prac dyplomowych. Dopuszczenie takie odbywa się na pisemny
wniosek studenta, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i zgody kierownika jednostki, w której
realizowane są badania. Udział studenta w prowadzeniu badań może odbywać się pod warunkiem
zapewnienia warunków i zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych dla pracowników PŁ.
Za zorganizowanie stanowiska badawczego i zapewnienie warunków pracy studenta zgodnych
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa odpowiedzialny jest promotor pracy dyplomowej.

6.

Od 1 dnia czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia badań naukowych na terenie
Uczelni przez studentów zatrudnionych w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię.
Dopuszczenie takie odbywa się na pisemny wniosek studenta, po uzyskaniu zgody kierownika
projektu i zgody kierownika jednostki, w której realizowane są badania. Udział studenta
w prowadzeniu badań może odbywać się pod warunkiem zapewnienia warunków i zachowaniu zasad
bezpieczeństwa określonych dla pracowników PŁ. Za zorganizowanie stanowiska badawczego
i zapewnienie warunków pracy studenta zgodnych z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa
odpowiedzialny jest kierownik projektu.
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7.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. egzaminy dyplomowe przeprowadza
się w trybie bezpośrednim w siedzibie Uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych
w dokumencie pt. „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności
uczelni”
z
dnia
18
maja
2020
r.
(dostępnym
pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniemdzialalnosci-uczelni?fbclid=IwAR1SJTHCntJ_FeHSz11-YlRzVe3XO5cDczQcWsa1Rbuiy0LW3CWvH2MHDQ) lub, na wniosek studenta, przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość w trybie określonym w aktualnym Komunikacie Prorektora ds.
Kształcenia w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość.

8.

Ustala się następujący harmonogram:
25 maja – 23 czerwca 2020 r. – okres zajęć
1)

Zajęcia laboratoryjne w tym okresie przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym, udostępniając
elektronicznie studentom materiały informacyjne, instruktażowe i ilustracyjne i sprawdzając
przygotowanie teoretyczne studentów i przesyłanych elektronicznie raportów laboratoryjnych.

2)

Dopuszcza się w tym okresie możliwość przeprowadzania semestralnych zaliczeń i egzaminów
przeprowadzanych w trybie zdalnym. Terminy takie nie są wliczane do liczby zorganizowanych
terminów wynikającej z Regulaminu studiów, ale są wliczane do liczby przystąpień do zaliczeń
i egzaminów, które studentowi przysługują. Zasady organizacji terminów zerowych pozostają bez
zmian.

3)

Wszystkie formy sprawdzania efektów uczenia się (sprawdziany, kolokwia, konwersatoria,
prezentacje i egzaminy itp.) przeprowadzane w tym okresie odbywają się wyłącznie w trybie
zdalnym, przy zastosowaniu metod elektronicznych.

24 czerwca – 12 lipca 2020 r. – okres sesji egzaminacyjnej
4)

Wszystkie formy sprawdzania efektów uczenia się (sprawdziany, kolokwia, konwersatoria,
prezentacje i egzaminy itp.) przeprowadzane w tym okresie odbywają się wyłącznie w trybie
zdalnym, przy zastosowaniu metod elektronicznych.

5)

Zgodnie z regulaminem studiów Prodziekan do spraw Studenckich , po zasięgnięciu opinii
właściwej dla kierunku studiów rady samorządu studenckiego, nie później niż dwa tygodnie
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ogłasza harmonogram egzaminów w sesji
egzaminacyjnej.

13 lipca – 30 sierpnia 2020 r. – okres wakacji letnich
6)

Dopuszcza się możliwość przeprowadzania semestralnych zaliczeń i egzaminów
przeprowadzanych w trybie zdalnym w tym okresie wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu oraz
terminu z zainteresowanymi studentami lub uczestnikami studiów doktoranckich. Terminy takie
nie są wliczane do liczby zorganizowanych terminów wynikającej z Regulaminu studiów, ale są
wliczane do liczby przystąpień do zaliczeń, które studentowi przysługują.

7)

Wszystkie formy sprawdzania efektów uczenia się (sprawdziany, kolokwia, konwersatoria,
prezentacje i egzaminy itp.) przeprowadzane w tym okresie odbywają się wyłącznie w trybie
zdalnym, przy zastosowaniu metod elektronicznych.

31 sierpnia – 24 września 2020 r. – okres sesji egzaminacyjnej
8)

W tym okresie dopuszcza się realizację wybranych zajęć laboratoryjnych w obiektach Uczelni
pod warunkiem dostosowania organizacji zajęć do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
określonych w piśmie z dnia 12 maja 2020r. (dostępnych pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacjizajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach). Dla studiów stacjonarnych dopuszcza się
organizowanie tych zajęć także w soboty, pod warunkiem, że są zapewnione terminy realizacji
tych zajęć również w dni robocze.
2

9)

Wszystkie formy sprawdzania efektów uczenia się przedmiotów semestru letniego (sprawdziany,
kolokwia, konwersatoria, prezentacje i egzaminy itp.) przeprowadzane w tym okresie odbywają
się wyłącznie w trybie zdalnym, przy zastosowaniu metod elektronicznych. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Prodziekana w tym okresie dopuszcza się przeprowadzenie zaliczeń
i egzaminów przedmiotów semestru letniego w obiektach Uczelni pod warunkiem dostosowania
organizacji zaliczeń i egzaminów do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Edukacji Narodowej określonych dla egzaminów maturalnych w 2020 r. (dostępnych pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznychwytyczne-men-cke-i-gis).

10) W tym okresie dopuszcza się przeprowadzenie w obiektach Uczelni zaliczeń każdej formy
przedmiotu i egzaminów poprawkowych z przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym
pod warunkiem dostosowania organizacji zaliczeń i egzaminów do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej określonych dla egzaminów maturalnych
w 2020 r. (dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-doegzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis). Zaliczenia i egzaminy muszą odbywać się
na tych samych zasadach i w tej samej formie, w jakiej odbyły się w sesji zimowej.
II.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.

Rektor
Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
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