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Komunikat nr 4/2022 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

 

Szanowni Państwo  

Studenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie członków społeczności akademickiej, 
a także wysoką jakość kształcenia, informuję, że: 

1. Od dnia 19 lutego do 13 marca 2022 r. kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Tarnowie  prowadzone będzie w formie hybrydowej. Dopuszcza się możliwość prowadzenia 
kształcenia w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  
z wyłączeniem zajęć praktycznych, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać 
uzyskane w trybie zdalnym. Za organizację kształcenia w ramach Wydziału odpowiedzialni są 
Dziekani, którzy powinni w tym zakresie kierować się wnioskami Kierowników Katedr. 

2. Od dnia 14 marca 2022 r. zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni 
odbywać się będą co do zasady w formie tradycyjnej. Przypominam, że zgodnie z Komunikatem  
nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 września 2021 r. 
dotyczącego organizacji kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2021/2022 dopuszcza 
się prowadzenie wykładów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, gdy grupa 
wykładowa jest liczna, a zajęcia nie obejmują zdobywania przez studentów umiejętności praktycznych. 
Decyzję o zgodzie podejmuje Dziekan Wydziału po uzgodnieniu z Prorektorem ds. studenckich  
i dydaktyki. 

3. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przebiega w czasie 
rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe. 

4. Prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym  
z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

5. Dziekan Wydziału ogłasza na stronie internetowej jednostki wykaz zajęć, które będą prowadzone  
w siedzibie Uczelni. 

6. Przypominam, że na podstawie Komunikatu nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 września 2021 r. dotyczącego organizacji kształcenia w PWSZ  
w Tarnowie w roku akademickim 2021/2022 Pracowników i Studentów we wszystkich przestrzeniach 
wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, biura itp.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy 
pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk. 



 
 

7. Pracownicy oraz Studenci nadal są zobowiązani do niezwłocznego informowania o zachorowaniu 
wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu w sposób określony odpowiednimi 
zarządzeniami. 

8. Jeżeli w drodze decyzji rządowych ogłoszonych odpowiednimi przepisami wprowadzone zostaną 
dodatkowe obostrzenia sanitarne, może nastąpić zmiana formy organizacji zajęć. W takim przypadku, 
informacje w tym zakresie zostaną przekazane odrębnymi komunikatami. 

Życzę wszystkim zdrowia i powodzenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.  

         

 

        dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni  

         Rektor PWSZ w Tarnowie 

 
 
 
  


