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R-B-SOP.021.1.127.2022 

ZARZĄDZENIE NR 127/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie trybu prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych  

pierwszego i drugiego stopnia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa warunki realizacji zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (z wyłączeniem EMBA), z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji o prowadzeniu 

takich zajęć. 

2. Przez użyte w zarządzeniu terminy rozumie się: 

1) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

2) kształcenie na odległość – proces dydaktyczny odbywający się z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i technik, za pomocą kanałów elektronicznych, synchronicznie lub 

asynchronicznie;  

3) zajęcia prowadzone na odległość – zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, lektoraty), seminaria 

i wykłady prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, gdy poza salą 

dydaktyczną przebywają studenci;  

4) prowadzący zajęcia na odległość – osoba odpowiedzialna za zawartość, realizację oraz aktualizację 

zajęć prowadzonych na odległość, nadzorująca działanie studentów i odpowiadająca  

za przestrzeganie przez nich zasad; 

5) zajęcia stacjonarne – zajęcia realizowane na Uczelni, z bezpośrednim udziałem prowadzącego oraz 

studentów;  

6) zajęcia hybrydowe – zajęcia prowadzone w salach dydaktycznych na Uczelni i udostępnione na 

odległość przy użyciu kanałów elektronicznych (przez aplikację MS Teams).  Studenci mogą brać 

udział w zajęciach stacjonarnie lub na odległość;   

7) tryb synchroniczny – zajęcia prowadzone na odległość z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, przy użyciu kanałów elektronicznych oraz w czasie rzeczywistym; 

8) tryb asynchroniczny – zajęcia prowadzone na odległość z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, przy użyciu kanałów elektronicznych, przez udostępnienie materiałów  

i aktywności na określony czas; 

9) wniosek o  zgodę na prowadzenie zajęć na odległość – formularz przygotowany w aplikacji MS 

Forms i udostępniany przez CODiSS, który wypełnia prowadzący w celu uzyskania zgody  

na prowadzenie zajęć na odległość; 
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10) egzaminy i zaliczenia stacjonarne  przeprowadzane w salach dydaktycznych w obecności 

prowadzącego i studentów. W salach dydaktycznych o odpowiedniej gęstości sieci komputerowej 

mogą być prowadzone przy użyciu E-portalu lub MS Forms; 

11) egzaminy i zaliczenia na odległość   przeprowadzane przy użyciu E-portalu lub aplikacji: MS Teams 

i MS Forms, przy czym ani studenci, ani prowadzący nie muszą przebywać w sali dydaktycznej. 

 

§ 2 

Ogólne warunki realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość 

 

1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli 

spełnione łącznie są następujące wymagania: 

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowane do ich realizacji  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco 

kontrolowana przez Uczelnię;  

2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia dla trybu synchronicznego 

- synchroniczną, a dla trybu asynchronicznego - asynchroniczną interakcję między studentami  

a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;  

3) zapewnione są materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;  

4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni;  

5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę 

postępów w nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia 

odbywa się na terenie Uczelni. 

2. Zajęcia prowadzone na odległość mogą być realizowane w trybie synchronicznym i asynchronicznym. 

3. Zajęcia prowadzone w trybie asynchronicznym mogą mieć jedynie charakter wspierający dla zajęć 

prowadzonych w pełni stacjonarnie, hybrydowo lub w trybie synchronicznym. Zastrzeżenie to nie 

dotyczy zajęć prowadzonych asynchronicznie przed 04.03.2020 r. 

4. Na każdym kierunku studiów dopuszcza się udział zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość nie większy niż 50% punktów ECTS, przy czym podział punktów ECTS 

na formy prowadzenia zajęć dla danego przedmiotu dokonywany jest proporcjonalnie do udziału 

godzin zajęć prowadzonych w tych formach dla danego przedmiotu. 

 

§ 3 

Decyzje w sprawie prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod 

 i technik kształcenia na odległość 

 

1. Decyzje w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych, przedmiotów humanistycznych i społecznych 
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oraz języków obcych dla kierunków prowadzonych we Wrocławiu podejmowane są przez Dziekana 

ds. Kształcenia, a dla kierunków prowadzonych w Filii przez Dziekana Filii. 

2. Decyzje w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów realizowanych w ramach 

specjalności oraz modułowych podejmowane są przez właściwego menedżera kierunku. 

3. Decyzja w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

może zostać wydana wtedy i tylko wtedy, kiedy ma to uzasadnienie merytoryczne (wynika  

z realizowanych na zajęciach efektów uczenia się oraz zastosowania innowacyjnych metod 

dydaktycznych). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie 

może powodować pogorszenia jakości kształcenia studentów w stosunku do zajęć stacjonarnych. 

4. Decyzja w sprawie prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym powinna uwzględniać możliwość 

zapewnienia odbywania studentom w danym dniu wyłącznie zajęć w tym trybie. 

5. Podstawę do podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość stanowi Wniosek o zgodę na prowadzenie zajęć na odległość, którego 

formularz udostępnia CODiSS.  

6. Wniosek o zgodę na prowadzenie zajęć na odległość sporządza zainteresowany prowadzący zajęcia  

i składa go do właściwego decydenta, o którym mowa w ust. 1-2, za pośrednictwem Centrum Obsługi 

Dydaktyki i Spraw Studenckich (CODiSS). 

7. Wniosek o zgodę na prowadzenie zajęć na odległość należy złożyć najpóźniej do końca siódmego 

tygodnia semestru poprzedzającego semestr, którego wniosek dotyczy. 

8. Osoba decydująca zgodnie z ust. 1-2 może zaakceptować wniosek, o którym mowa w ust. 6, zgodnie 

z jego treścią lub pod warunkiem dokonania w nim wskazanych zmian. 

9. Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia może: 

1) w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przeprowadzenie w trybie synchronicznym 

egzaminów kończących lub zaliczeń zajęć prowadzonych na odległość; 

2) uchylić decyzję Dziekana ds. Kształcenia lub menedżera kierunku, o której mowa w ust. 1-2, jeśli 

w planie zajęć nie jest możliwe spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4; 

3) podejmować decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu. 

10. O każdej podjętej decyzji dotyczącej prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość decydent informuje CODiSS. Menedżer kierunku prowadzonego we Wrocławiu 

dodatkowo informuje Dziekana ds. Kształcenia, zaś menedżer kierunku prowadzonego w Filii – 

Dziekana Filii. 

 

§ 4 

Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1. Zajęcia prowadzone na odległość powinny zostać przygotowane zgodnie z sylabusem przedmiotu. 

2. Każde zajęcia są prowadzone przez nauczyciela akademickiego z terenu Uczelni. Nie dotyczy  

to seminariów dyplomowych - w ich przypadku o sposobie prowadzenia (zdalny, hybrydowy lub 

stacjonarny) i miejscu przebywania prowadzącego decyduje sam prowadzący. 
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3. Egzaminy i zaliczenia wszystkich zajęć, niezależnie od trybu ich prowadzenia, z zastrzeżeniem § 3  

ust. 9 pkt. 1, odbywają się stacjonarnie, tj. na terenie Uczelni. 

4. W trakcie trwania semestru Dziekan ds. Kształcenia/Dziekan Filii albo właściwy menedżer kierunku 

uprawnieni są do weryfikacji, czy przedmiot jest prowadzony zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem 

o uruchomienie zajęć na odległość. 

 

§ 5 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do zajęć 

prowadzonych od semestru letniego 2022/2023. 

 

 

                              Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


