
Zarządzenie Nr 27/2020 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Wałbrzychu 

z dnia 09 września 2020 roku 

 
w sprawie: organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego,  drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Zarządzania  

i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2  w zw. z art. 51 oraz 76a ustawy z dnia 27 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t. j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zajęcia dydaktyczne ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych prowadzone są 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej „kształceniem na odległość”.  

2. Prowadzący na pierwszych zajęciach w roku akademickim 2020/2021 przedstawia zasady rozliczenia 

semestralnej pracy studenta oraz sposób sprawdzenia efektów uczenia się w dwóch wariantach:  

a) w przypadku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu w sesji egzaminacyjnej  

lub  

b) w przypadku braku tej możliwości wprowadza się Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwane dalej 'Zasadami', stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 stosuje się do wszystkich kierunków studiów prowadzonych  

w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą  w Wałbrzychu. 

4. W przypadku braku możliwości organizacji stacjonarnych egzaminów umożliwi się nauczycielom 

akademickim przygotowanie indywidualnych form i treści egzaminacyjnych, w ramach przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych.  

5. Nauczycielom akademickim umożliwia się zmianę literatury podstawowej i obowiązkowej prowadzonych 

przedmiotów w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość i w takiej 

sytuacji zobowiązuje się prowadzącego do poinformowania studentów o tej zmianie podczas pierwszych 

zajęć.  

6. Zajęcia w formie kształcenia na odległość realizowane są zgodnie z przyjętym w programie kształcenia 

harmonogramem studiów, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez 

Uczelnię, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną  

i asynchroniczną interakcję między studentami i słuchaczami studiów podyplomowych oraz osobami 

prowadzącymi zajęcia.  

7. Na potrzeby realizacji wykładów i zajęć dydaktycznych objętych programem studiów zobowiązuje się 

nauczycieli akademickich do udostępniania treści wykładów i zajęć dydaktycznych w formie 

elektronicznej, w terminie do 10 dni przed planowanymi wykładami i zajęciami dydaktycznymi dla 

studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz dopuszcza się organizację zajęć uzupełniających  

w czasie rzeczywistym, w terminach spotkań ujętych w harmonogramie  dla studentów i słuchaczy studiów 

podyplomowych. 

8. Dyżury konsultacyjne dla studentów prowadzone są przez nauczycieli akademickich w formie zdalnej, raz 

na dwa tygodnie i trwają jedną godzinę.  

9. Uczelnia oferuje pracownikom infrastrukturę informatyczną uczelni, w tym dostęp do odpowiednio 

wyposażonych sal dydaktycznych, umożliwiając prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość. 

Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na adres e - mail: estudia@wwszip.pl   

10. Sposób organizacji zajęć w formie kształcenia na odległość dla słuchaczy studiów podyplomowych określa 

kierownik danych studiów w porozumieniu z dziekanem. 

11.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Edukacji, Biznesu  

i Inżynierii. 

 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
Kanclerz:        Rektor: 

 

 

mgr inż. Marek Zieliński      prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu  z dnia 09  września 2020 r.  

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem 

technologii informatycznych 

 

§ 1. 

Weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii 

informatycznych, zwanej dalej „weryfikacją”, dokonuje się z użyciem technologii spełniającej 

wymagania art. 76a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a ponadto zapewniającej 

synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentem i osobami weryfikującymi.  

§ 2. 

1. Zaliczenia i egzaminy realizowane poza siedzibą Uczelni mogą się odbywać poprzez platformę WSZiP 

do zdalnego nauczania.   

2. Decyzję o wyborze formy weryfikacji, sposobu identyfikacji studenta i organizacji weryfikacji, w tym 

o jej terminie, podejmuje nauczyciel akademicki, realizujący zajęcia dydaktyczne na platformie WSZiP 

do zdalnego nauczania kończące się danym zaliczeniem lub egzaminem, zwany dalej „prowadzącym”.  

§3. 

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób określony w § 1 dopuszcza się 

dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia 

przedmiotu określonych w sylabusie.  

2. Egzamin lub zaliczenie przeprowadzane w formie zdalnej na platformie WSZiP do zdalnego 

nauczania powinno spełniać następujące warunki: 

1) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się; 

2) odpowiadać lub być możliwie zbliżone do formy podanej w sylabusie przedmiotu; 

3) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich 

przystępujących do egzaminu/zaliczenia studentów; 

4) minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu/zaliczenia zajęć lub 

korzystania z niedozwolonych pomocy. 

 

§4. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, 

pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wykorzystywana będzie platforma WSZiP 

zdalnego nauczania, udostępniona przez Uczelnię. 

 

 
Kanclerz:        Rektor: 

 

 

mgr inż. Marek Zieliński      prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 

 

 

 



 

 

 

 


