
ZARZĄDZENIE  NR 104 /2020 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA 

z dnia  16 października 2020 r. 

w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym w przypadku objęcia siedziby Uczelni 

obszarem czerwonym 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i  nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 83/2020 Rektora 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie 

organizacji kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-

CoV- 2 zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W przypadku objęcia siedziby Uczelni obszarem czerwonym oraz wprowadzeniem 

związanych z tym ograniczeń wprowadza się na Politechnice Rzeszowskiej obowiązek 

realizacji zajęć w trybie zdalnym. 

2. Kształcenie w trybie zdalnym jest realizowane na: 

1) studiach wyższych 

- niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 

83/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 września 

2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2; 

2) studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych; 

3) studiach podyplomowych; 

4) kursach i szkoleniach; 

5) innych odpłatnych formach kształcenia. 

§ 2 

1. Tryb realizacji zajęć określony w § 1 ust. 1 jest obowiązujący każdorazowo w przypadku 

objęcia siedziby Uczelni obszarem czerwonym. 

2. Informacje o okresie realizacji zajęć w trybie zdalnym będą ogłaszane w komunikacie 

rektora. 

3. Informacja o możliwości realizacji zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym w terminie 

określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 2 będzie podawana w formie odrębnego 

komunikatu rektora, z zastrzeżeniem obowiązku dostosowania ustalonych rozkładów zajęć. 

§ 3 

Zasady realizacji i ewidencjonowania zajęć w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 83/2020 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie organizacji kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV- 2 

oraz komunikaty rektora dotyczące realizacji tych zajęć. 

 



§ 4 

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio na Wydziale Mechaniczno-

Technologicznym w Stalowej Woli. 

§ 5 

Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio dziekanom, 

kierownikowi Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych i kierownikom jednostek 

organizacyjnych Uczelni, a nadzór prorektorowi ds. kształcenia. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r. 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 


