
 

 

RD-CDS.014.2.6.2021 
 

KOMUNIKAT NR 6/2021  

 

Dziekana ds. Kształcenia  

z dnia  20 września 2021 r.  

 

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym  

roku akademickiego 2021/2022 

 

§1 

1. W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora 103/2020 przypominam, że w dalszym ciągu obowiązują 
regulacje:  

a) ZARZĄDZENIE NR 208/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 
grudnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności 
nauczyciela akademickiego: 
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zr
_208_2020.pdf 
 

b) ZARZĄDZENIE NR 214/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji przez prowadzących 
zajęcia związanej z procesem kształcenia: 
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zr
_214_2020.pdf 
 

c) ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 
kwietnia 2017 r. w sprawie zasad realizacji przez nauczycieli akademickich i doktorantów 
konsultacji i dyżurów administracyjnych:  
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2017/zr2
2_2017.pdf  

§2 
 

1. W związku z prowadzeniem zajęć stacjonarnych Uczelnia planuje odpowiednie wyposażenie sal 
dydaktycznych w: 

a) projektory multimedialne; 
b) dostęp do sieci pracowniczej wi-fi (z wyłączeniem parteru i III piętra w bud. A, gdzie 

uruchomienie planowane jest do końca roku).  
Należy korzystać z sieci: UE Pracownicy lub UE Secure – (stosowna instrukcja zostanie 
udostępniona w zakładce Pracownicy do końca września 2021 r.). 

Przypominamy, że wszelkie instrukcje korzystania z systemów w Uczelni dostępne są na stronie 

www.ue.wroc.pl w zakładce Pracownicy. W przypadku problemów technicznych pomoc dostępna 

jest na: https://helpdesk2.ue.wroc.pl/otrs/customer.pl 
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(login i hasło pracownicze) – zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2021 Rektora UEW z dnia 2 sierpnia 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i obsługi problemów informatycznych w 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

§3 

1. Zobowiązuje się prowadzących zajęcia do równoległego – z rozpoczęciem zajęć w salach 
dydaktycznych – założenia grup przedmiotowych na platformie MS Teams oraz systematycznego 
aktualizowania niezbędnych dokumentów podczas realizowania zajęć (umieszczanie m.in. 
materiałów dydaktycznych, warunków zaliczenia – §2, pkt 3 Zarządzenia nr 214/2020 Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), zgodnie z instrukcją:  
http://www.ue.wroc.pl/p/e-learning/msteams_prowadzacy.pdf 
 

2. W przypadku nasilenia się epidemii i zmian w organizacji nauczania w Uczelni aktualizacja 
dokumentacji na MS Teams ułatwi płynne przejście do nauczania zdalnego. 

§4 

Ogólne zasady bezpieczeństwa sanitarnego na Uczelni (w tym w trakcie prowadzenia zajęć) 
zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Rektora. 

 

Osoby do kontaktu 

dr hab. Witold Kowal, prof. UEW 

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW 

 

DZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA 

dr hab. Witold Kowal, prof. UEW 
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