
Zarządzeni e nr 14l2o2o
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania
Wyższej SzkoĘ Bankowej we Wrocławiu

z dnia O6.04.2O2O r.

w sprawię s?cz.e,ą?Inęao tlvbu real_izacŁ! zglicza?ig pĘq!<Ęk ĘalAlodowvc.h w semeslrz,e le#im
rg ku d Ęd d ę ą! ck! eg.o. 2.0 19/ 2020

Działając na podstawie § 22 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 202Or. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nouki w zwiqzku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwolczaniem COV\D-79 (Dz.U. 2020 poz. 511) oraz Rekomendacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość i Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych na studiach
pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

zarządzam, co nastę puje:

§r
Jeśli w okresie czqsowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w zwiqzku z zopobieglniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-I9 nie ma

możliwościkontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych realizowanych w uzgodnionej
pierwotnie formie na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, dopuszcza się ich
kontynuowanie z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r,

§2

1. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych.
2. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 należy określić alternatywny sposób osiągnięcia

efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np.

symulacji) w sposób zdalny.

§3

Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun praktyk
zawodowych oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową można uznaćza zaliczoną.

Decyzję o uznaniu dotych czasowej praktyki
uczenia się wynikających z praktyki zawodowej

W przypadkach określonych w L-4 stosuje
Szkolnictwa Wyzszego 7 23 marca 2a20 r. w
podmiotów systemu szkolnictwa wyzszego
zwalczaniem COV|D-19 (Dz.U.20ż0 poz. 5].1).

ą

zawodowej isposobie uzupełnienia brakujących efektow
podejmuje Dziekan.

s

się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektorych
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

6

Rozstrzyganie i załatwianie spraw określonych w 1-4 może być prowadzone w formie zdalnej, a

dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez uczelnię.

z

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku iobowiązuje do odwołania, nie później jednak
niż do 30.09.2020 r.
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