
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-51/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 
 
 

zmieniające Zarządzenie Nr R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia  

zajęć w Politechnice Lubelskiej 
 
 

Na podstawie art. 23 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.), w związku z § 1 ust. 2 
pkt 1 lit. b) załącznika nr 3 do Regulaminu pracy Politechniki Lubelskiej, 
wydanego Zarządzeniem Nr R-62/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
30 września 2019 r. oraz uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, przygotowane na okoliczność 
nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem 
COVID-19, z a r z ą d z a m, co następuje: 

  § 1. 

W Zarządzeniu Nr R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice 
Lubelskiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 
1. Dokumentowanie przez nauczyciela akademickiego zajęć 

przeprowadzonych w formie zdalnej, o którym mowa § 2 ust. 2, polega na 
niezwłocznym przedłożeniu po zakończeniu cyklu danych zajęć 
dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających zrealizowanie 
zajęć, w tym:  
1) kopii wiadomości e-mail potwierdzających wysłanie materiałów 

dydaktycznych, kopii wybranych odpowiedzi na pytania uczestników 



zajęć potwierdzających ciągłość aktywności nauczyciela akademickiego  
w nauczaniu zdalnym;  

2) zestawienia rejestrów z platform zdalnego nauczania lub 
komunikatorów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie pracy  
w ramach danych zajęć; 

3) wybranych zrzutów ekranu komputera; 
4) wyników testów, zaliczeń cząstkowych, prac kontrolnych 

przeprowadzonych zdalnie; 
5) kopii innych materiałów potwierdzających aktywność nauczyciela  

w pracy zdalnej. 
 

2. Nauczyciel akademicki przedkłada do weryfikacji i zatwierdzenia wykaz 
zajęć prowadzonych w formie zdalnej, według wzoru stanowiącego 
Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz wykaz zajęć, o którym mowa  
w ust. 2, podlegają sprawdzeniu przez osobę weryfikującą, którą jest 
odpowiednio kierownik katedry, studium, studiów doktoranckich lub 
dyrektor szkoły doktorskiej, wydziałowy koordynator ds. wymiany 
międzynarodowej (dalej: osoba weryfikująca). W ramach czynności 
sprawdzających osoba weryfikująca jest zobowiązana w szczególności do 
przeprowadzenia oceny adekwatności przedstawionych dokumentów do 
wykazu zajęć przedłożonych jako zrealizowane. Wynikiem działania osoby 
weryfikującej jest w szczególności:  
1) ocena pozytywna przedstawionych materiałów, jeśli przedłożone 

dokumenty są adekwatne; 
2) w przypadku braku adekwatności poinformowanie o tym nauczyciela 

akademickiego ze wskazaniem możliwości uzupełnienia dokumentów  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni; 

3) w przypadku nieuzupełnienia materiałów w wyznaczonym terminie 
odmówienie pozytywnej weryfikacji w zakresie będącym przedmiotem 
oceny oraz pisemne uzasadnienie stanowiska. 

4. Osobą decydującą o uznaniu zajęć za zrealizowanie jest odpowiednio 
dziekan dla nauczycieli akademickich danego wydziału oraz prorektor  
ds. studenckich dla nauczycieli pozostałych jednostek.  

5. Osoba decydująca o uznaniu zajęć za zrealizowane powinna  
w szczególności sprawdzić kompletność zestawienia zaakceptowanego 
przez osobę weryfikującą oraz ewentualnie skonsultować jego treść ze 
studentami uczestniczącymi w procesie dydaktycznym lub 
administratorami platform zdalnego kształcenia. 



6. Osoba decydująca o uznaniu zajęć za zrealizowanie może uznać zajęcia za 
zrealizowane mimo braku akceptacji przez osobę weryfikującą, 
uzasadniając to  pisemnie w odpowiedniej części wykazu zajęć, o którym 
mowa w ust. 2. 

7. Weryfikacja oraz uznanie zajęć za zrealizowane polega na podpisaniu 
wykazu zajęć, o którym mowa w ust. 2. Osoba weryfikująca dołącza wykaz 
zajęć do sprawozdań nauczycieli akademickich z wykonania zajęć 
dydaktycznych za rok akademicki 2019/2020.   

8. Podstawą ustalenia wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych zajęć 
przeprowadzonych w formie zdalnej jest liczba godzin uznanych w trybie 
niniejszego Zarządzenia oraz zastosowania § 4 ust. 3 pkt 1 Załącznika nr 3 
do Regulaminu pracy Politechniki Lubelskiej.”; 

2) dodaje się Załącznik w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-26/2020 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć  
w Politechnice Lubelskiej nie ulegają zmianie. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

           
 
  
 
 
 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr R-51/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 
 

Wykaz zajęć dydaktycznych zrealizowanych zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 

 
…………………… 
              data 

 

Wydział: …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Katedra: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: ……………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko prowadzącego: …………………………………………………………………………………………………….……. 
 

Lp. 
Nazwa  

przedmiotu 
Kierunek/ 

Forma 

Stopień 
studiów/rok 
lub semestr 

Rodzaj 
zajęć  

(W, S, C, L, P) 

Okres 
realizacji 
zajęć w 
formie 
zdalnej 

(od…. do…..) 

Liczba  
godzin 

zrealizowanych 
zdalnie* 

Liczba godzin 
zrealizowanych 

zdalnie 
akceptowanych 

przez osobę 
weryfikującą 

Liczba godzin 
zrealizowanych 

zdalnie uznanych 
przez osobę 
decydującą  

o uznaniu zajęć 
za zrealizowane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         
* - należy uwzględnić liczbę godzin odrobionych za okres od 12.03.2020 r. do 17.03.2020 r. 

 



Uzasadnienie osoby decydującej o uznaniu zajęć za zrealizowane: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………..…………………………….   …………..………………………………. 
podpis prowadzącego zajęcia pieczątka i podpis osoby weryfikującej               pieczątka i podpis osoby decydującej 

                                                                                                      o uznaniu zajęć za zrealizowane   

   


