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R-BP-SOP.014.1.42.2020 

 
ZARZĄDZENIE NR 42 /2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dn. 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związki z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 405) zarządza się, co 

następuje: 

 
§ 1 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, konsultacji oraz innych rodzajów kształcenia realizowanych w 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w formie zajęć w bezpośrednim kontakcie 

prowadzącego i uczestników jest zawieszone do odwołania. 

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo 

wznowione od dnia 18 marca 2020 roku w trybie zdalnym. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone w formie wykładów tematycznych w trybie 

zdalnym. 

4. W wyjątkowych przypadkach kierownik studiów podyplomowych może zadecydować o zmianie 

terminów odbywania zajęć bez wykorzystania trybu zdalnego. 

 
§ 2 

1. Realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu platformy e-Portal lub 

modułu Teams/SharePoint pakietu Office 365 oraz uczelnianej skrzynki e-mail. W ramach platform 

uruchamia się kurs dedykowany określonej grupie uczestników. 

2. Zajęcia są prowadzone przez przypisanych do przedmiotu prowadzących zgodnie z harmonogramem 

przy wykorzystaniu platform wskazanych w ust. 1 lub realizowane w trybie live streaming, czyli 

prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym z transmisją w Internecie. 

 

§ 3 

1. Prowadzący zajęcia jest dostępny dla uczestników w czasie zajęć, zgodnie z ich harmonogramem        

i z wykorzystaniem form realizacji kształcenia w trybie zdalnym, o których mowa w § 2 ust. 1 

2. Dopuszcza się inne formy realizacji kształcenia w trybie zdalnym niż wskazane w § 2 ust. 1, jednakże 

mogą one wymagać udokumentowania na wniosek Dziekana ds. Kształcenia, Dziekana Filii, Dziekana 

Szkoły Doktorskiej, kierownika studiów doktoranckich, menedżera kierunku lub kierownika studiów 

podyplomowych. 
3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do realizacji efektów uczenia się przewidzianych dla danego 

przedmiotu. 
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§ 4 

1. Prowadzenie wykładów w trybie zdalnym wymaga przekazania uczestnikom prezentacji oraz innych 

materiałów w wersji elektronicznej przed terminem odbywania zajęć. 

2. Prowadzący może nie przekazywać materiału, o którym mowa w ust. 1, gdy zajęcia będą realizowane 

w trybie live streaming. 

 

§ 5 

1. Prowadzenie form kształcenia innych niż wykłady w trybie zdalnym powinno w jak największym 

stopniu odzwierciedlać zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie prowadzącego z uczestnikami i 

wymaga przekazania uczestnikom kursu zadań, case-ów, projektów itp. wraz ze wskazaniem terminu 

ich wykonania oraz ich późniejszą oceną. 

2. Prowadzący powinien realizować zajęcia częściowo lub w całości w bezpośrednim kontakcie z 

uczestnikami kursu w trybie „na żywo”. 

 
§ 6 

Konsultacje i dyżury pracowników odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z indywidualnym 

harmonogramem zamieszczonym na stronie Uczelni. 

 

§ 7 

1. Centrum Informatyki/Sekcja Rozwoju i Utrzymania Systemów w Filii w porozumieniu z Dziekanem 

ds. Kształcenia/Dziekanem Filii udostępnia sale w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we 

Wrocławiu/budynkach Filii do prowadzenia zajęć w trybie live streaming. 

2. Wsparcie procesu w trybie zdalnym zapewnia we Wrocławiu Centrum Informatyki e-mail: wsparcie- 

elearning@ue.wroc.pl, tel. 884 217 660, 884 217 684, a w Jeleniej Górze Sekcja Rozwoju i Utrzymania 

Systemów w Filii. 

3. Zajęcia w trybie live streaming mogą być realizowane samodzielnie przez prowadzącego lub w 

przystosowanych salach w Uczelni. Rezerwacja sal na zajęcia w trybie live streaming odbywa się przez 

formularz na stronie rezerwacja-elearning.ue.wroc.pl. 
 

§ 8 

1. Do dnia 14.03.2020 roku Centrum Informatyki udostępni instrukcje dla użytkowników końcowych 

dotyczące korzystania z platform e-Portal i modułu Teams. 
2. Do dnia 16.03.2020 roku prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 skontaktują się z 

uczestnikami kursów i przekażą informacje dotyczące form prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz 

warunków zaliczenia przedmiotu. 
3. Od dnia 16.03.2020 roku zostaną uruchomione konsultacje pracowników Centrum Informatyki/Sekcji 

Rozwoju i Utrzymania Systemów w Filii w zakresie obsługi narzędzi wspomagających realizowanie 

zajęć w trybie nauczania na odległość. 

 
§ 9 

1. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji roku akademickiego po upływie okresu zawieszenia zajęć, 

o którym mowa § 1 ust. 1. 

2. Wobec przyczyny zawieszenia zajęć dydaktycznych i rozwiązań przyjętych niniejszym zarządzeniem 

nie przewiduje się aneksowania umów dotyczących odpłatnych form kształcenia. 
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§ 10 

1. Traci moc Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 

marca  2020 r. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

http://www.ue.wroc.pl/

