
Zarządzenie nr 35/2020 
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania  
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

z dnia 14.09.2020 r. (aktualizacja 17.09.2020 r.) 
w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021 na studiach wyższych 
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w 
związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych 
  
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na studiach wyższych będą 

odbywać się w modelu mieszanym (tj. w trybie tradycyjnym i zdalnym). 

2. Zajęcia w trybie zdalnym mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, wyłącznie, w czasie rzeczywistym – synchronicznie, przy użyciu narzędzi 
wykorzystywanych przez uczelnię. 

3. Do kształcenia synchronicznego służy narzędzie Microsoft 365 Teams. Platforma Moodle jest 
wykorzystywana jako narzędzie wspomagające. 

4. W przypadku kształcenia z języków obcych w ramach prowadzonych lektoratów, mogą być 
wykorzystywane inne rekomendowane przez Uczelnię narzędzia. 

5. W trybie tradycyjnym (bezpośrednio w salach uczelni) będą prowadzone zajęcia, w przypadku 
których nie ma możliwości uzyskania efektów uczenia się w trybie zdalnym oraz zajęcia lub całe 
dni zajęciowe, w których – ze względu na proces kształcenia oraz niezbędne czynności 
administracyjno-organizacyjne – konieczna jest obecność studenta na uczelni. 

6. Szczegółowy zakres kształcenia w formie tradycyjnej w podziale na dni zajęciowe i/lub przedmioty 
określają: 

a) Załącznik nr 1 – dla I roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) 
b) Załącznik nr 2 – dla II roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) 
c) Załącznik nr 3 – dla III roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) 
d) Załącznik nr 4 – dla IV roku studiów I stopnia (inżynierskich) 
e) Załącznik nr 5 – dla studiów jednolitych magisterskich 
f) Załącznik nr 6 – dla I roku studiów II stopnia 
g) Załącznik nr 7 – dla II roku studiów II stopnia 
h) Załącznik nr 8 – dla naborów „marcowych” 

 

§ 2 
1. Nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne przedmioty zobowiązani są dostosować 

do form poszczególnych zajęć właściwe metody kształcenia oraz sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nadzór nad czynnościami, o których mowa w pkt. 1 sprawują Menedżerowie poszczególnych 
kierunków, przy wsparciu Kierowników Zespołów Dydaktycznych. 

3. Menedżerowie poszczególnych kierunków oraz właściwi Kierownicy Zespołów Dydaktycznych 
zobowiązaniu są w terminach realizacji zajęć w trybie tradycyjnym przebywać na terenie 
uczelni. 

 
§ 3 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w sposobie i trybie realizacji zajęć, w tym 
określonych niniejszym zarządzeniem. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2020/2021. 



 
Dziekan 

Wydziału Finansów i Zarządzania 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

 
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB 

 


