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Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci

W dniach L7-2I.03.20Z0 r. wznowiony został proces dydaktyczny na studiach wyższych

i uruchomione zostało kształcenie zdalne.

Było to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Zaproponowane przez Uczelnię rozwiązania umożliwiają

kontynuację kształcenia i - po pewnych szeroko rozumianych udoskonaleniach technicznych oraz

procesowych - pozwolą osiągnąć zakładane efekty. Mamy świadomość niedoskonałości systemowych,

ale stale pracujemy nad doskonaleniem przyjętych rozwiązań.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od 11,03.2O2O r. zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach

wyższych na czas nieokreślony. Od 26.03.2O2O r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

izwalczaniem COV|D-19, które utrzymuje w mocy zawieszenie kształcenia do dnia 10.04.2020 r.

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć, rozporządzenie wprowadza obowiązek zajęć

online, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Jednocześnie przepisy

dopuszczają sprawdzenie efektów uczenia się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii
informaĘcznych.

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego wprowadza również regulację pozwalającą uczelniom na pełne

wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu

okresu zawieszenia kształcenia - ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być

stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

Z uwagi na powyższe od dnia 26.03,2020 r. możliwe jest przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów

w formie zdalnej, pod warunkiem możliwości dokonania spersonalizowanej oceny pracy studenta.

Szczegóły przekażą Państwu prowadzący zajęcia, zgodnie zZarządzeniem Dziekana Wydziału Finansów

iZarządzania.Zarządzenie to zostanie wydane 26.03,2OżO r.Zaznaczamjednak, że ocena ta nie może

się odbyć wcześniei, niż 7 dni po wejściu w życie obowiązujących przepisów oraz nie wcześniej,

niż 7 dni po przekazaniu informacji przez prowadzącego zajęcia.

Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że uruchomiliśmy na naszej stronie formularz

zgłoszeniowy, za pomocą którego możecie Państwo przesłać opinie dotyczące procesu kształcenia.

Serdecznie Państwa proszę o korzystanie z tego narzędzia, dostępne jest pod linkiem:

https:/lwww,wsb. pl/wroclaw/studia-on line-opinie.

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. \
Jeże|i będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania,

prosi my o korespond e ncję na ad res e-m a il : koronawirus@wsb.wroclaw. pl
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