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Dotyczy:
- studiów l! stopnia SP (II rok, IV semestr)

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

wprowadzila szereg procedur mających na celu uruchomienie kształcenia zdalnego,

Od dnia 2L.03.2020 r. wznowiony zostaje proces dydaktyczny na studiach drugiego stopnia SP.

Jestem przekonany, że zaproponowane przez Uczelnię rozwiązania umożliwią kontynuację kształcenia i mam

nadzieję, że spotkają się z Państwa uznaniem. W tym celu będziemy wykorzystywać platformę Moodle, narzędzia

Microsoft Office 365 (przede wszystkim Teams) oraz VDl (jako pierwsza uczelnia w Polsce),

Bardzo proszę o o sprawdzenie planu zajęć zamieszczonego w Extranecie. Ze względów technicznych w planie tym

przy poszczególnych zajęciach nadalwidoczne są informacje o salach. Proszę zignorować informację o przypisanej

sali, ponieważ kluczowa est informacja zawarta w polu Uwagi, określająca sposób prowadzenia zajęć. lnformacje

dotyczące zajęć zaplanowanych na 21-22.03.2O20 r. uzupełnione zostaną do 20.03,2020 r., do godziny 18.00.

Liczę na Państwa aktywność i zaangażowanie. Głęboko wierzę, że ten trudny i wymagający czas wyzwoli w Nas

wszystkich nieodkryte źródla energii i rozwinie umiejętności dotychczas rzadziej wykorzystywane, przede

wszystkim w za kresie wykorzystywa nia narzędzi informatycznych.

Jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić, że podejmę wszelkie działania, aby jakość kształcenia nie uległa

zmianie, a ewentualne zaległości - spowodowane czynnikami niezależnymi od uczelni - nadrobione zostały w
możliwie szybkim terminie.

Pragnę Państwa poinformować, że aktualnie opracowujemy procedury na wypadek ustawowego przesunięcia

terminów sesji, egzaminów dyplomowych lub konieczności wydłużenia roku akademickiego.

Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że w szczególny sposób koncentrujemy podejmowane wysiłki na tym, aby

przeprowadzić egzaminy dyplomowe. Pracujemy również nad rozwiązaniami, które będą mogł być zastosowane

dla uzyskania zaliczeń poszczególnych przedmiotów według określonego Regulaminem studiów harmonogramu.

Bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangaźowanie i zrozumienie zaistniałej sytuacji. Proszę pamiętać o tym, że to
przede wszystkim Państwo stanowicie uczelnię i wspóldecydujecie o jej kształcie. Wiem, że wspólnymi siłami uda

nam się osiągnąć założony cel, którym jest uzyskanie właściwych efektów uczenia się i szczęśliwe zakończenie roku

a ka dem ickie go 2OL9 l 2020.

W obecnej sytuacji ważne jest, abyśmy wszyscy stanęli na wysokości zadania, jako: studenci, nauczyciele

akademiccy, pracownicy uczelni i obywatele. Dlatego proszę Państwa. nie tylko o rzetelną kontynuację
przewidzianego programem studiów kształcenia, ale też o podjęcie wyzwania jakim jest odnalezienie się w sytuacji
pandemii. Zadbajcie Państwo o siebie oraz o swoich bliskich ijeślito możliwe zostańcie w domu,

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczególowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, prosimy o

korespondencję na adres e-mail: korpnawirus@wsb.wrgc]aw.p|
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