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R-B-SOP.021.1.44.2022 

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 marca 2022 r. 

 

w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Od dnia 04.04.2022 r. wszystkie formy zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 2-5, na studiach I i II 

stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Oddziały  

we Wrocławiu i w Bolesławcu), Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i Akademii Młodego 

Ekonomisty prowadzi się w formie stacjonarnej.  

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Szkoły Doktorskiej może wyrazić zgodę na zdalne prowadzenie 

wykładów w Szkole Doktorskiej przez wykładowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

w Uniwersytecie Ekonomicznym. 

3. O formie prowadzenia seminarium dyplomowego decyduje promotor. 

4. Przez cały semestr letni 2021/2022 na studiach I i II stopnia (z wyłączeniem studiów EMBA) oraz  

na studiach doktoranckich zdalnie mogą być prowadzone tylko te przedmioty, które do 10.03.2020 r. 

były prowadzone w formie e-learningowej. Prowadzący zobowiązany jest do zgłoszenia woli realizacji 

zajęć w tej formie odpowiednio: właściwemu menedżerowi kierunku lub właściwemu koordynatorowi 

studiów doktoranckich. 

5. Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach EMBA podejmuje Dyrektor Programu 

EMBA. 

6. Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych podejmuje kierownik 

studiów podyplomowych, informując o swojej decyzji Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

§ 2 

Dopuszcza się, aby do 25% zajęć z każdego przedmiotu prowadzonego zdalnie odbywało się 

asynchronicznie za pomocą Platformy Moodle, natomiast przynajmniej 75% powinno odbywać się 

synchronicznie z wykorzystaniem modułu Teams pakietu Office 365. 

 

§ 3 

Konsultacje w terminie od 04.04.2022 r. co do zasady odbywają się w trybie stacjonarnym. W tym terminie 

konsultacje w trybie zdalnym mogą odbywać jedynie prowadzący realizujący zajęcia w formie zdalnej 
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według zapisów § 1, ust 2 i 5. Niezależnie od formy prowadzenia konsultacji ich realizacja musi być zgoda 

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

 

§ 4 

Z dniem 04.04.2022 r. traci moc Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i mocą obowiązywania od dnia 04.04.2022 r. 

 

 

                     Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


