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R-B-SOP.014.1.103.2021 

 ZARZĄDZENIE NR 103/2021  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym  

roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (tj. Dz.U 2021 poz. 478 z późn. zm.)  

oraz w związku z §13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 27 września 2018 r. (tj. Dz. U 

2021 poz. 661) w sprawie studiów, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach EMBA, w Szkole 

Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (EUD i Akademii 

Młodego Ekonomisty (AME) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Oddziały we Wrocławiu i Bolesławcu)  

z zastrzeżeniem ust. 2–6 będą się odbywały na terenie Uczelni.   

2. Zajęcia na określonych studiach podyplomowych oraz podczas określonego szkolenia prowadzonego przez CKU 

(wszystkie lub tylko niektóre przedmioty) mogą być prowadzone na odległość przy zgodzie kierownika 

określonych studiów podyplomowych/trenera wiodącego szkolenia. O takim rozwiązaniu należy powiadomić 

Dyrektora CKU. 

3. Niektóre zajęcia w EUD, AME i UTW, szczególnie wtedy, gdy nie ma innej możliwości pozyskania 

odpowiedniego prowadzącego, mogą odbywać się przy jego obecności poza terenem Uczelni. Decyzję  

w tej sprawie podejmuje odpowiedni pełnomocnik Rektora. 

4. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach EMBA i w Szkole Doktorskiej na odległość mogą być 

prowadzone tylko te przedmioty, które do 10.03.2020 były prowadzone w formie e-learningowej. Prowadzący 

zobowiązany jest do zgłoszenia woli realizacji zajęć w tej formie odpowiedniemu menedżerowi kierunku albo 

Dyrektorowi EMBA albo Dziekanowi Szkoły Doktorskiej oraz do Biura Planowania i Rozliczania Dydaktyki. 

5. Na studiach anglojęzycznych oraz przedmiotach prowadzonych w j. angielskim na studiach polskojęzycznych 

(oprócz lektoratów), także w Szkole Doktorskiej, w formie na odległość mogą być realizowane tylko  

te przedmioty (bądź jedna z ich form - wykład albo ćwiczenia), które są prowadzone przez cudzoziemców 

przebywających za granicą oraz specjalistów z otoczenia gospodarczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

odpowiednio Dziekan ds. Kształcenia albo Dyrektor EMBA albo Dziekan Szkoły Doktorskiej. O przedmiotach 

prowadzonych na odległość należy poinformować Biuro Planowania i Rozliczania Dydaktyki. 

6. O trybie prowadzenia seminariów dyplomowych decyduje promotor. Jeżeli zachodzi wtedy konieczność 

zmiany terminu seminarium, zainteresowani (studenci i promotor) powinni uzgodnić nowy termin,  

a promotor przekazuje informację o nowym terminie do Biura Planowania i Rozliczania Dydaktyki. 

7. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się w salach dydaktycznych Uczelni. Od tej zasady można 

odstąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 2 i 5, jeżeli będzie taka wola prowadzącego. 
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8. Realizacja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym odbywa się w trybie synchronicznym przy wykorzystaniu 

modułu Teams pakietu Office 365.  

9. Dopuszcza się realizowanie nie więcej niż 25% liczby godzin przeznaczonych dla danej formy zajęć przy 

wykorzystaniu platformy e-Portal z zastrzeżeniem przypadków z ust. 4, gdzie dopuszcza się realizację do 100% 

zajęć z określonego przedmiotu przy zastosowaniu ww. Platformy. Jednakże w obydwu przypadkach nauczyciel 

akademicki komunikuje się ze studentami synchronicznie za pomocą modułu Teams. 

10. Konsultacje udzielane są przez prowadzących na terenie Uczelni w wymiarze czasowym i w terminach 

określonych w Zarządzeniu nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W terminie 

konsultacji student może kontaktować się z prowadzącym za pomocą modułu Teams. 

11. W przypadku nasilania się epidemii SARS-CoV-2 nie wyklucza się poszerzenia zakresu zajęć dydaktycznych, 

które mogą być lub będą prowadzone na odległość. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

.       Rektor 

 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

      
   

            


