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Plan spotkania

1. Motywacja

2. Dokumenty i podstawy prawne

3. Informacje przekazane pracownikom oraz studentom

4. Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim lub 
w sposób mieszany

5. Zajęcia realizowane zdalnie lub w sposób mieszany 
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Dokumenty i podstawy prawne

1. Komunikat Nr 15/2020 Rektora PŁ z dnia 25 sierpnia 
2020 r. ws. zasad realizacji zajęć dydaktycznych w 
Politechnice Łódzkiej 

2. Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej 
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji 
i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz 
organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach 
i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach 
Politechniki Łódzkiej 

3. Protokoły z inspekcji pomieszczeń Wydziału EEIA 
(ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do społecznych inspektorów pracy 

w Jednostkach).
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Informacje udostępnione pracownikom 
i studentom WEEIA

1. Rozkład dni w kontakcie bezpośrednim opublikowany 16.09.2020 na 

stronie Wydziału 
http://www.weeia.p.lodz.pl/wgrane_pliki/dni-kontaktowe-2020_21.pdf

Rozkład ten będzie obowiązywał do końca semestru zimowego 

2020/2021 jeśli tylko nie zmienią się wymogi sanitarne i rekomendacje.

2. Ramowy plan zajęć dla studentów opublikowany 22.09.2020 na 

stronie Wydziału 
http://www.weeia.p.lodz.pl/dla-studentow/plany-zajec/studia-stacjonarne-

plany-zajec/

3. Plany zajęć udostępnione pracownikom  opublikowane 24.09.2020 

na stronie Wydziały w zakładce dla pracowników
http://www.weeia.p.lodz.pl/dla-pracownikow/semestr-zimowy-202021/



5

Przykładowy plan zajęć dla studentów 
studiów stacjonarnych
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Przykładowy plan zajęć dla studentów 
studiów niestacjonarnych
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Zajęcia realizowane w kontakcie 
bezpośrednim lub w sposób mieszany

1. Do realizacji w formie kontaktu bezpośredniego zaplanowano 

wszystkie laboratoria, w których wykorzystywana jest aparatura 

dostępna w PŁ oraz które zostały zadeklarowane przez Jednostki 

choć w części do poprowadzenia w formie tradycyjnej. 

2. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami z realizacji w kontakcie 

wyłączono wszystkie laboratoria komputerowe.

3. Wszystkie zajęcia w formie laboratoriów i ćwiczeń (dot. studentów 

I semestru) przewidziane do realizacji w kontakcie 

w pomieszczeniach PŁ mogą się odbywać zgodnie z planem 

w liczebności ograniczonej wytycznymi inspektorów BHP.
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4. W przypadku laboratoriów zaplanowanych do realizacji w kontakcie, 

wszystkie godziny przewidziane do realizacji programem studiów 

powinny się odbyć w pomieszczeniach PŁ. 

1. Jeżeli raport inspektorów BHP ogranicza liczebność grupy na zajęciach, 

studentów należy podzielić na podgrupy/zespoły. 

a. Jedno ćwiczenie odrabiają przedstawiciele poszczególnych zespołów, a całe zespoły 

przygotowują sprawozdania. Kolejne ćwiczenia realizują inni przedstawiciele zespołów 

(realizacja wszystkich ćwiczeń)

b. Ćwiczenie laboratoryjne jest odrabiane przez całą podgrupę, a materiały w postaci filmów i wyników 

pomiarów są udostępniane innym studentom realizującym daną cześć zdalnie (realizacja wszystkich 

ćwiczeń).

2. Sposób podziału na podgrupy/zespoły proponują prowadzący w uzgodnieniu 

z kierownikiem przedmiotu. Powinny obowiązywać wspólne zasady dla 

wszystkich grup na danym kierunku i semestrze. 

Zajęcia realizowane w kontakcie 
bezpośrednim lub w sposób mieszany
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5. Należy przewidzieć alternatywny sposób zaliczenia części zajęć 

w przypadku nałożonej na studenta kwarantanny lub pojawiających 

się sezonowo problemów zdrowotnych. 

6. Po konsultacjach z Radami kierunków studiów Dziekan wskaże 

przedmioty dla każdego kierunku, stopnia i formy, dla których 

weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się na terenie PŁ (jeśli 

tylko nie zmienią się wymogi sanitarne i rekomendacje).

7. Zasady realizacji poszczególnych form zajęć w ramach danego 

przedmiotu muszą być przedstawione studentom na pierwszych 

zajęciach. 
Odstępstwa od zadeklarowanego sposobu weryfikacji efektów uczenia się 

(zdalny, w kontakcie, mieszany) są możliwe jedynie w przypadku 

zaostrzenia wymogów sanitarnych lub konieczności przejścia na tryb zdalny.

Zajęcia realizowane w kontakcie 
bezpośrednim lub w sposób mieszany
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8. W przypadku zajęć zaplanowanych do realizacji w kontakcie należy 

pamiętać o: 

1. Oświadczenia (okres przechowywania 15 miesięcy)

2. Listy obecności

3. Obowiązek zakrywania ust i nosa 

Zajęcia realizowane w kontakcie 
bezpośrednim lub w sposób mieszany
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Zajęcia realizowane w kontakcie 
zdalnym lub w sposób mieszany

1. Zajęcia muszą być prowadzone z wykorzystaniem uczelnianych 

narzędzi informatycznych.

2. Min. 75% godzin zajęć zaplanowanych do realizacji w formie zdalnej 

musi odbywać się w sposób synchroniczny. 

3. Realizacja zajęć w trybie zdalnym oraz mieszanym powinna być 

dokumentowana na bieżąco przez osobę prowadzącą zajęcia 

(np. lista uczestników, którzy wzięli udział w zajęciach MS Teams, 

Webinaria) i raportowana do bezpośredniego przełożonego w cyklu 

miesięcznym 

a. Aktualna propozycja Centrum Kształcenia – karta realizacji zajęć z dn. 

24.09.2020

b. Analiza realizacji zajęć na poziomie Jednostek (stopień realizacji, tryb 

synchroniczny vs asynchroniczny, itd.) 
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Zajęcia realizowane w kontakcie 
zdalnym lub w sposób mieszany



Pytania ???

Campus B 
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