
Zarządzenie nr 36/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 

z dnia 30 września 2020 r. 
w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/21 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.  
 
Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), par. 11 pkt 2 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 29 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 
2020 r., poz. 1679)  
 

Rektor WSZiB w Poznaniu postanawia: 

1. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach administracja i zarządzanie, stopień I i II oraz na 

studiach podyplomowych będą prowadzone w trybie hybrydowym (mieszanym), tj. 

stacjonarnie w budynku Uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik nauczania na 

odległość, tj. zdalnie. 

2. Zajęcia (wykłady) w trybie zdalnym będą realizowane jako zajęcia w formie 

wideokonferencji (w czasie rzeczywistym) oraz jako udostępnienie materiałów na 

platformie Moodle. W przypadku wykładów specjalnościowych materiały udostępniane 

będą wyłącznie na platformie Moodle. 

3. Zajęcia w formie wykładów i seminariów realizowane będą w trybie zdalnym. Zajęcia w 

formie warsztatów, lektoratów, projektów i ćwiczeń realizowane będą w trybie 

stacjonarnym. 

4. Zajęcia w trybie stacjonarnym realizowane będą w budynku Uczelni z zachowaniem 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, zgodnie z zaleceniami GIS i 

MNiSW oraz Regulaminem realizacji zajęć stacjonarnych w WSZIB w Poznaniu w roku 

akademickim 2020/2021.  

5. W przypadku decyzji służb sanitarnych o okresowym ograniczeniu lub zawieszeniu zajęć 

w Uczelni lub decyzji Rektora podjętej w przypadku zwiększonej okresowej 

zachorowalności na COVID-19 wszystkie zajęcia odbywać będę się w trybie zdalnym, 

według planów zajęć ustalonych na początku semestru dla trybu hybrydowego. 

6. W zakresie realizacji zajęć w trybie zdalnym obowiązuje Zarządzenie nr 37/2020 Rektora 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z dnia 30 września 2020 r. 

dotyczące organizacji procesu i monitoringu jakości kształcenia realizowanego za 

pomocą metod i technik nauczania na odległość w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Bankowości w Poznaniu w roku akademickim 2020/21. 

7. Weryfikacja efektów uczenia się w przypadku wykładów i seminariów odbywa się w trybie 

zdalnym, zgodnie z zasadami weryfikacji zapisanymi w kartach przedmiotów. Weryfikacja 

efektów uczenia się w ramach warsztatów, lektoratów, projektów i ćwiczeń odbywa się 

w trybie stacjonarnym, zgodnie z zasadami weryfikacji zapisanymi w kartach 

przedmiotów. Rektor może podjąć decyzję o zdalnym przeprowadzeniu weryfikacji 

efektów uczenia się w przypadku warsztatów. lektoratów, projektów i ćwiczeń oraz 

egzaminów dyplomowych ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. 



8. Weryfikacja efektów uczenia się realizowana w trybie zdalnym odbywa się zgodnie z 

zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 38/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Bankowości w Poznaniu z dnia 30 września 2020 r. dotyczącym weryfikowania efektów 

uczenia się za pomocą technologii informatycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Bankowości w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021. 

9. W przypadku decyzji służb sanitarnych o okresowym zamknięciu Uczelni z powodu 

COVOD-19, jeżeli w tym czasie przypadnie weryfikacja efektów kształcenia w ramach 

warsztatów, lektoratów, projektów i ćwiczeń, może ona być realizowana w trybie 

zdalnym.  

10. W przypadku objęcia studenta/studentki lub słuchacza/słuchaczki czasową izolacją w 

związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 nieobecność na zajęciach 

stacjonarnych usprawiedliwiana jest zaświadczeniem odpowiednich służb sanitarno-

epidemiologicznych.  

11. Podczas dyżurów wykładowcy dostępni są dla studentów/słuchaczy w trybie zdalnym, 

nawet jeżeli wykładowca pełni dyżur w budynku Uczelni.  

12. Hospitacje zajęć mogą odbywać się w formie zdalnej, jeżeli zajęcia realizowane są z 

wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

 

 

Rektor WSZiB w Poznaniu 

 

 

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk 
 
 

 

 

 
Załączniki 

1. Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z 

dnia 30 września 2020 r. dotyczące organizacji procesu i monitoringu jakości kształcenia 

realizowanego za pomocą metod i technik nauczania na odległość w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w roku akademickim 2020/21. 

2. Zarządzeniu nr 38/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 

z dnia 30 września 2020 r. dotyczącym weryfikowania efektów uczenia się za pomocą 

technologii informatycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w 

roku akademickim 2020/2021. 

3. Regulamin realizacji zajęć stacjonarnych w WSZIB w Poznaniu w roku akademickim 

2020/2021.  

 
 
 
 
 

 


