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R-B-SOP.014.1.120a.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 120a/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 374, ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach  

I i II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 2, będą prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć 

laboratoryjnych na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, które będą prowadzone w trybie 

stacjonarnym na terenie Uczelni. 

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA) 

będą prowadzone w trybie zdalnym. W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek 

Dyrektora Programu EMBA, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może wyrazić zgodę  

na prowadzenie niektórych ww. zajęć w trybie stacjonarnym. 

3. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym.  

W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek Dziekana Szkoły Doktorskiej, Rektor 

może wyrazić zgodę na prowadzenie niektórych ww. zajęć w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni.  

4. Wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich będą prowadzone w trybie zdalnym.  

W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek właściwego kierownika studiów 

doktoranckich, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą może wyrazić zgodę na prowadzenie 

niektórych ww. zajęć w formie stacjonarnej na terenie Uczelni. 

5. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach studiów podyplomowych i szkoleń będą 

realizowane w trybie zdalnym. W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek 

właściwego kierownika studiów podyplomowych lub właściwego trenera wiodącego szkolenia, 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może wyrazić zgodę na prowadzenie niektórych zajęć w trybie 

stacjonarnym. 

6. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku we Wrocławiu jak i w Oddziale w Bolesławcu 

zawiesza się do odwołania. 

7. Zajęcia dydaktyczne na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i w Akademii Młodego 

Ekonomisty mogą być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym. 

8. Praktyki zawodowe studentów studiów I stopnia będą odbywać się w trybie określonym przez podmiot, 

w którym są one realizowane. 
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9. Konsultacje będą odbywać się w trybie zdalnym w wymiarze czasowym i w terminach określonych  

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

 

§ 2 

Zasady i technika prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz weryfikacji efektów uczenia się zostaną 

określone w odrębnym Zarządzeniu Rektora. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

     Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


