
Zarządzenie nr L1-lzozo
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

z dnia 25.03.2O2O r,
w sprgwie zasad przeprowgdza?ia zaliczeń ordz eazominów w sęmęstrze letnim. w roku

akademicklm 2079'^Ą2O,w zwiozku z koronowirusem C9VLD-79

Działając na podstawie § zz ust. 2 oraz 6 pkt. 4 statutu wyższej szkoły Bankowej we wrocławiu, w związku
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 202O r. w sprawie czosowego
ogroniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiqzku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV\D-79 (Dz.U. 2020 poz. 511)

zarządzam, co następuje :

§r

W przypadku przedmiotów realizowanych w oparciu o dysponowaną infrastrukturę, i oprogramowanie
umożliwiającymi prowadzenie zajęćzwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość, nauczycible
akademiccy prowadzący zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, zobowiązani są do prowadzenia
bieżącej oceny pracy studentów oraz do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej,
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

§z

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać
się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

§g

t. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany zweryfikować, czy przewidziane
w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu mogą być zastosowane w formie zdalnej.

2. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 1 musi zostać przeprowadzona:

a. w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone
zostały do 29.03.20żO r, - w terminie do 27 ,O3,202O r.

b. w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone
zostaty w okresie od 30.03.2020 r, do 05.04.2020 r. - w terminie do 29.03.202O r,

c. w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone
zostały w okresie od 06.04.2020 r. do 26.04,2020 r. - w terminie do 7t.O4.202O r,

d. w przypadków przedmiotów, które nie zostały określone w pkt. 2 a-c - w terminie do
10.05.2020 r.

3. O przeprowadzOf{ weryfikacji, o której mowa w pkt, 1-2, prowadzący zajęcia powiadamia
właściwego Kierownika Zespołu Dydaktycznego.

4. W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu warunki zaliczenia i egzaminu mogą być
zastosowane w formie zdalnej, prowadzący zajęcia mqże przeprowadzić zaliczenie i/lub egzamin
według okreŚlonych wcześniej zasad w terminie zaplanowanym pierwotnie lub nie później niż 2I
dni od tego terminu. Ustalony termin jest w tym przypadku terminem podstawowym z

zastrzeżeniem, że zaliczenie i egzamin mogą się odbyć tylko wówczas, gdy zrealizowane zostaly



wszelkie treŚci programowe. W innym przypadku muszą zostać przeprowadzone w terminie
póŹniejszym, nie dłuższym niż 21 dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć i ten termin staje
się terminem podstawowym.

W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu nie mogą
być zastosowane w formie zdalnej, wykładowca może określić inne warunki zaliczenia i/lub
egzaminu z tego przedmiotu. Nowe warunki zaliczenia muszą zapewniać weryfikację założonych
efektów uczenia się.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, prowadzący zajęcia - po powiadomieniu Kierownika
Zespołu Dydaktycznego - przekazuje informację o sposobie przeprowadzeniu zaliczenia i/lub
egzaminu studentom, wyznaczając jednocześnie termin. Termin ten nie może być określony
wcześniej, niż na 7 dni po przekazaniu informacji o zmienionych warunkach zaliczenia i/lub
egzaminu i nie później niż 2I dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć. Termin ten staje się
terminem podstawowym.

O zasadach zaliczenia - w przypadkach określonych w pkt. 4-5 - prowadzący zajęcia zobowiązany
jest powiadomić studentów za pośrednictwem wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych. W
przypadku, gdy nie jest to plaftorma Moodle, informacja ta musi zostać przekazana właściwemu
Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.

§ą

Zaliczenie i/lub egzamin w trybie poprawkowym odbywa się w terminie do 4 tygodni po pierwszym
terminie. Termin poprawkowy wyznacza prowadzący zajęcia, powiadamiając studentów w sposób
określony w §3 pkt. 7.

§s

Pełną dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się, prowadzący zajęcia zobowiązany jest
zarchiwizować:

a. na platformie Moodle;
b, lub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne itp.). W

takim przypadku zobowiązany jest udostępnić (przekazać) materiały właściwemu Kierownikowi
Zespołu Dydaktycznego.

§6

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu sprawują: Kierownicy
Zespołów Dydaktycznych i Menedżerowie Kierunków. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Prodziekan lub
Dziekan,

§z

Zaliczenia i/lub egzaminy przeprowadzone do 25.03.202O r., w przypadku spełnienia warunku, o którym
mowa w §3 pkt. 7, uznaje się za skuteczne. W tym przypadku zastosowanie ma również przepis §5.

§s

Zarządzenie wchodziw życie z dniem 26 marca 2020 roku iobowiązuje do odwołania, nie później jednak niż
do 30.09.2020 r.

5.

6.

7.
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