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R-B-SOP.014.1.191.2010 

ZARZĄDZENIE NR 191/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z: 

1) 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.), 

2) 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.),  

3) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16października 2020r.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), 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu 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 treść 

§ 1 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 

„1.  Wszystkie zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 na studiach I i II stopnia, z zastrzeżeniem   

ust. 2, od dnia 2 listopada 2020 r. aż do odwołania będą prowadzone w trybie zdalnym.” 

 

§ 2 

W Zarządzeniu nr 152/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września  

2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz weryfikacji efektów uczenia się w semestrze 

zimowym 2020/2021  treść § 2 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„1. W trybie stacjonarnym odbywać się mogą w wyjątkowych przypadkach tylko zajęcia dydaktyczne w ramach 

studiów Executive Master of Business Administration (EMBA), Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych  

i szkoleń po uprzednim uzyskaniu zgody, według zasad określonych w Zarządzeniu Rektora nr 120a/2020 z dnia  

28 sierpnia 2020 r.” 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r. 

            

           Rektor 

 

 

                                                                                                                            Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


