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R-CLO-DOP.021.1.11.2023 
 

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 stycznia 2023 r.  
 

w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 

roku akademickiego 2022/2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie studiów (Dz. U. 2021 poz. 661) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa tryb wprowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.   

2. Przez użyte w Zarządzeniu terminy rozumie się:  

1) zajęcia stacjonarne – zajęcia realizowane na Uczelni z bezpośrednim udziałem prowadzącego 

oraz studentów; 

2) tryb asynchroniczny – zajęcia prowadzone na odległość, przy użyciu kanałów elektronicznych, 

przez udostępnienie materiałów i aktywności na określony czas; 

3) tryb synchroniczny - zajęcia prowadzone na odległość z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość przy użyciu kanałów elektronicznych oraz w czasie rzeczywistym; 

4) zajęcia zdalne - zajęcia prowadzone na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość; 

5) EMBA - studia Executive Master of Business Administration; 

6) nauczyciel akademicki - osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne na Uczelni. 

3. Zajęciami stacjonarnymi co do zasady będą, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 i ust. 8:  

1) na studiach stacjonarnych – wykłady, laboratoria, ćwiczenia komputerowe, ćwiczenia, lektoraty 

i zajęcia z wychowania fizycznego; 

2) na studiach niestacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 i ust. 7 – laboratoria, ćwiczenia 

komputerowe, ćwiczenia i lektoraty; 

3) zajęcia w Szkole Doktorskiej.  
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4. Zajęciami zdalnymi prowadzonymi w trybie synchronicznym za pomocą aplikacji MS Teams będą:  

1) wykłady na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (z wyłączeniem studiów 

EMBA) bez konieczności ich realizacji z terenu Uczelni; 

2) wszystkie formy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na których zdalne 

prowadzenie uzyskano zgodę według procedury przedstawionej w Zarządzeniu nr 127/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu 

prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Jeżeli zajęcia są 

prowadzone zdalnie na podstawie Zarządzenia nr 127/2022, to wówczas stosuje się wszystkie 

jego zapisy za wyjątkiem obowiązku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć 

zdalnych na studiach niestacjonarnych z terenu Uczelni. 

5. O trybie prowadzenia seminariów dyplomowych, zarówno na studiach stacjonarnych jak                                    

i niestacjonarnych, niezależnie od stopnia studiów, decyduje prowadzący zajęcia.  

6. Udział zajęć prowadzonych zdalnie w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym w ogólnej puli 

punktów ECTS dla każdego kierunku nie może być większy niż 50% punktów ECTS, przy założeniu, że 

podział punktów ECTS na formy prowadzenia zajęć dla danego przedmiotu dokonywany jest 

proporcjonalnie do udziału godzin zajęć prowadzonych w tych formach dla danego przedmiotu. 

7. Na studiach EMBA o trybie prowadzenia zajęć decyduje Dyrektor Programu EMBA, przy czym zajęcia 

prowadzone zdalnie muszą być prowadzone w trybie synchronicznym za pomocą aplikacji Teams, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 9. 

8. W wyjątkowych przypadkach na realizację zdalnych zajęć w trybie synchronicznym za pomocą 

aplikacji MS Teams, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą wyrazić zgodę:  

1) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – na studiach pierwszego i drugiego stopnia (z 

wyłączeniem studiów EMBA); 

2) Dziekan Szkoły Doktorskiej – na studiach w Szkole Doktorskiej, gdy prowadzący jest z zagranicy, 

z innego ośrodka akademickiego lub z otoczenia gospodarczego z niewielkim wymiarem godzin. 

9. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach EMBA i w Szkole Doktorskiej w trybie 

asynchronicznym mogą być prowadzone tylko te przedmioty, które do 4 marca 2020 r. były 

prowadzone w trybie e-learningowym. Prowadzący zobowiązany jest do zgłoszenia woli realizacji 

zajęć w tym trybie odpowiedniemu menedżerowi kierunku/Dyrektorowi EMBA/Dziekanowi Szkoły 

Doktorskiej oraz do Biura Planowania i Rozliczania Dydaktyki w terminie do 10.02.2023 r.  
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10. Egzaminy i zaliczenia wszystkich zajęć odbywają się stacjonarnie. Zdalnie mogą być zaliczane tylko 

te wykłady prowadzone na odległość, których zaliczenie stacjonarne uniemożliwia plan zajęć (np. 

w tym samym dniu studenci uczestniczą w innym wykładzie, na którym nie przeprowadza się 

zaliczenia). Ponadto w innych wyjątkowych przypadkach (np. prowadzący jest z zagranicy i 

prowadził zajęcia zdalnie) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może wyrazić zgodę na 

przeprowadzenie w trybie zdalnym egzaminów lub zaliczeń zajęć. 

 

§ 2 

Decyzję o trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych i przeprowadzenia ich zaliczenia w semestrze letnim 

2022/2023 na studiach podyplomowych podejmuje kierownik studiów podyplomowych, informując o 

swojej decyzji Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

§ 3 

Zajęcia dydaktyczne w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, Akademii Młodego Ekonomisty oraz w 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku (dotyczy również Oddziału w Bolesławcu) w semestrze letnim 2022/2023 

co do zasady będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W wyjątkowych przypadkach właściwy 

Pełnomocnik Rektora może podjąć decyzję o zdalnym trybie prowadzenia zajęć. 

 

§ 4 

Konsultacje realizowane są stacjonarnie lub zdalnie w trybie synchronicznym za pomocą aplikacji MS 

Teams na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad realizacji przez nauczycieli akademickich i 

doktorantów konsultacji i dyżurów administracyjnych. Decyzję o formie prowadzenia konsultacji 

podejmuje prowadzący informując o tym studentów. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2023 r. 

 

  Rektor 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


