
Zarządzenie nr 2/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 

z dnia 18 lutego 2022 r. 

dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się  

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu  

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

 

Na podstawie  

- art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r.,                    

poz. 478 i 619), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku                        

w sprawie studiów (Dz.U. 2021 r., poz. 661); 

- par. 11 pkt 2 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; 

- Zarządzenia nr 17/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z dnia                                

30 września 2021 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;  

- Zarządzenia nr 18/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z dnia                                     

30 września 2021 r. dotyczącego weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni  przy 

użyciu metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.  

 

Rektor WSZiB w Poznaniu postanawia: 

 

1.  W semestrze letnim r.a. 2021/22 zajęcia w formie wykładów i seminariów realizowane będą      

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu za pomocą narzędzi i metod kształcenia 

na odległość. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, lektoratów i projektów realizowane będą                    

w formie stacjonarnej, w siedzibie Uczelni. 
 

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się w przypadku wykładów i seminariów odbywać 

będzie się za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).  
 

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

egzaminów dyplomowych odbywać się będzie stacjonarnie. Weryfikacja ww. efektów może 

odbywać się za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie), o ile decyzją Rektora 

wprowadzony zostanie taka forma ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. 
 

4. W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie wykładowca zobowiązany jest do określenia                 

w karcie przedmiotu formy zaliczenia zajęć możliwej do przeprowadzenia zarówno w formie 

stacjonarnej, jak i za pomocą metod i technik kształcenia na odległość lub określenia dwóch form 

zaliczenia zajęć, odpowiednio dla formy stacjonarnej i zdalnej na wypadek sytuacji, gdy konieczna 

będzie realizacja wszystkich zajęć i weryfikacja wszystkich efektów uczenia się za pomocą metod 

i technik nauczania na odległość.  
 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2022 roku i obowiązuje dla semestru letniego 

roku akademickiego 2021/2022. 
 

 
Rektor WSZiB w Poznaniu 

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk 


