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KOMUNIKAT DO STUDENTÓW 
o szczegółach realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  

na studiach wyższych 
 

  
Drodzy Studenci, 
  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 24/2020 
z dn. 7 września 2020r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 
na studiach wyższych, zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w modelu mieszanym (hybrydowym). 
Większość zajęć realizowanych będzie w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym – synchronicznie, natomiast 
wybrane zajęcia odbędą się w trybie tradycyjnym. Zostały one wytypowane pod kątem ich specyfiki i/lub 
niemożności przeprowadzenia w formie zdalnej. 

Aby kształcenie spełniało najwyższe standardy jakości, było bardziej efektywne i komfortowe, 
wprowadziliśmy pewne korekty systemowe i organizacyjne. Poniżej najważniejsze informacje. 

I. Realizacja zajęć: 

1. Zajęcia wytypowane do realizacji w trybie tradycyjnym będą przeprowadzone w pełnym reżimie 
sanitarnym (duże sale, małe grupy, dystans, dezynfekcja itp.). Szczegółową informację o rodzaju 
i terminach tych zajęć otrzymacie Państwo odrębną wiadomością. Zajęcia te będą również 
oznaczone w planie zajęć. Aktualne procedury sanitarne otrzymacie Państwo wkrótce. 

2. Wszystkie zajęcia zdalne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria i lektoraty) będą odbywały się 
w pełnym wymiarze synchronicznie (tzn. w czasie rzeczywistym) poprzez platformę Teams. 
Umożliwia to pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia, interakcję z prowadzącym, 
pracę w grupach, ćwiczenia i konsultacje. 

3. Określone zajęcia laboratoryjne będą realizowane poprzez zdalny dostęp do laboratoriów VDI 
(Virtual Detskop Infrastructure) oraz RDP (Remote Desktop Protocol). 

4. Platforma Moodle może służyć do zamieszczania materiałów dydaktycznych i pomocniczych oraz 
komunikacji asynchronicznej wykładowców z grupami (Wiadomość od prowadzącego, prowadzenie 
dziennika ocen, zamieszczenie dokumentu Zasady zaliczenia przedmiotu) oraz do przeprowadzenia 
zaliczenia przedmiotu (testy, kolokwia, oddawanie zadań). Moodle nie może być dominującą ani 
jedyną formą przeprowadzania zajęć. Zajęcia synchroniczne mogą być przeplatane aktywnościami 
w innych aplikacjach (np. Moodle), pracą grupową studentów itp. 

II. Plany zajęć: 

5. Linki do zajęć zdalnych będą widoczne w Waszych planach zajęć,  przez nie bezpośrednio będziecie 
wchodzić na zajęcia do aplikacji Teams. 

6. Zajęcia seminaryjne, spotkania z Menedżerami oraz konsultacje wykładowców mogą być 
planowane w trakcie Waszych dni zjazdowych oraz w piątki poprzedzające Wasze zjazdy w godz. 
17.00-20.00. 

III. Komunikacja: 

7. Przed pierwszymi zajęciami w tym semestrze i regularnie w trakcie całego semestru będziecie mieli 
spotkania z Menedżerami Waszych kierunków. Terminy spotkań będą widoczne w Waszych 
planach zajęć.  



 

8. Regularne dyżury dla studentów będą także prowadzić: Dziekan i Prodziekan. Terminy i linki do tych 
spotkań na Teams znajdziecie w ich planach zajęć.   

9. Będziemy też regularnie organizować webinaria z władzami wydziału (Dziekan, Wicekanclerz) oraz 
działami obsługowymi (Dziekanat, Dział Obsługi Finansowej, Biuro Karier, Biblioteka). Będziecie 
mogli zadać wszelkie pytania. Wszystkie działy Uczelni pracują w normalnym trybie, pozostając do 
Państwa dyspozycji w godzinach określonych na stronie www i w Ekstranecie. Wszystkie sprawy 
możecie załatwić elektronicznie, telefonicznie lub osobiście. 

IV. Informacja o terminach zajęć w formie kontaktowej: 

10. Szczegółowy zakres kształcenia w formie tradycyjnej (w siedzibie Uczelni) dla poszczególnych 
kierunków i trybów, z określeniem terminów tych zajęć, określają Załączniki do Zarządzenia 
Dziekana nr 26/2020 z dn. 14.09.2020r. w sprawie realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, dołączone do niniejszego komunikatu. 
 
 

 
Drodzy Państwo, 
 
Naszym priorytetem jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych studentów 

i pracowników w kontekście ryzyka: zarażenia wirusem SARS-CoV-2, zachorowania na COVID-19, 
przymusowej kwarantanny oraz związanych z tym problemów osobistych czy zawodowych. Wynika to także 
z zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obowiązujących przepisów i zasad sanitarnych. 
Uczelnie, w odróżnieniu do szkół niższych szczebli, nie mogą prowadzić zajęć w pełnym obłożeniu sal 
dydaktycznych, zasady sanitarne są bardzo restrykcyjne. Dlatego większość zajęć zostanie przeprowadzona 
w formie zdalnej, a te, które odbędą się tradycyjnie, w murach Uczelni, realizowane będą w ścisłym reżimie 
sanitarnym. 

Jednocześnie kluczowe jest zachowanie najwyższych standardów kształcenia. Jestem pewna, 
że nasze udoskonalone rozwiązania oraz doświadczenia, które zdobyliśmy w poprzednim semestrze, 
ułatwią Waszym wykładowcom zaplanowanie i przeprowadzenie efektywnych i atrakcyjnych zajęć 
dydaktycznych, a Wam zapewnią bezpieczną i komfortową kontynuację studiów. 
 

Życzę Wam powodzenia w nowym roku akademickim, samych dobrych doświadczeń, 
wartościowych zajęć i satysfakcji z tego, jak doskonale radzicie sobie z pracą zdalną, która – jak twierdzą 
eksperci światowych rynków pracy – pozostanie wymaganą kompetencją w wielu branżach. 
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Załączniki: 

Zarządzenie Dziekana nr 26/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 (z załącznikami) 


