Zarządzenie Nr 116
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 22 października 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia
badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia
niektórych zarządzeń
Na podstawie § 20 ust. 2 i 4 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze
zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1835) oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ograniczenia ryzyka
zakażenia wirusa SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia
30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych
z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń,
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla
wszystkich poziomów i form kształcenia realizowane są w trybie mieszanym, tj. w
formie tradycyjnej i zdalnej, przy czym, z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie objęcia
siedziby uczelni obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na
podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.
zm.) zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej.”
2. § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzemiennie:
„3. W formie tradycyjnej mogą być prowadzone w obiektach SGGW zajęcia
dydaktyczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, w tym:
1) zajęcia praktyczne, seminaryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań
prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do
specjalistycznych laboratoriów,

2) praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z
uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych
laboratoriów,
3) zajęcia przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, dla których semestr zimowy jest ostatnim semestrem studiów.”
3. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie
tradycyjnej lub zdalnej określa:
1) dziekan – w stosunku do:
a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,
b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów
podyplomowych,
c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,
2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole
Doktorskiej SGGW,
3) kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach
doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,
4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na
Uniwersytecie Otwartym SGGW,
informując o tym Rektora.”
§2
W pozostałym zakresie zarządzenie, o którym mowa w §1 pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Instytutów, Dziekanom Wydziałów,
Kierownikowi Szkoły Doktorskiej, kierownikowi Studiów Doktoranckich, kierownikom
Studiów Podyplomowych, Pełnomocnikowi Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Prorektorowi
ds. Nauki zgodnie z zakresem ich kompetencji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 19 października
2020 r.
Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
prof. dr hab. Michał Zasada
/popisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

