Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora
z dnia 20 sierpnia 2020r.
w sprawie
„trybu pracy Uczelni we wrześniu 2020r”

1. Podstawę prawną niniejszego Zarządzenia stanowią :
1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r., z późniejszymi
zmianami, zwanej dalej „Ustawą”;
2) Regulamin studiów WSIZ;
3) Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia WSIZ;
2. Poniższe zarządzenie określa zasady i tryb pracy Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Bielsku-Białej w trakcie pandemii koronowirusa we wrześniu 2020r..
3. Celem niniejszego zarządzenia jest umożliwienie zorganizowania zajęć dydaktycznych
i przeprowadzenia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów Uczelni z
jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom tego procesu a
w szczególności osobom szczególnie narażonym na powikłania Covid-19.
4. Uzupełnienie do treści niniejszego zarządzenia stanowią Rekomendacje dla placówek
edukacyjnych oraz Podstawa Naukowa Rekomendacji dla placówek edukacyjnych.
5. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dobro pracowników i studentów Uczelni zarządzam
co następuje:
a. Zajęcia dydaktyczne we wrześniu prowadzone będą w trybie hybrydowym,
który oznacza, że Dziekan podaje do wiadomości studentom rozkład zajęć
prowadzonych stacjonarnie z budynku WSIZ. Dotyczy to przede wszystkim
zajęć laboratoryjnych. Z zajęć tych powinni korzystać studenci, którzy mają
utrudniony dostęp zdalny do narzędzi i technologii wykorzystywanych w
procesie edukacyjnym w WSIZ.
b. Zajęcia, które odbywają się stacjonarnie w budynku Uczelni jednocześnie
muszą być streamowane przez kanały komunikacyjne typu Discord.
c. Udział w zajęciach stacjonarnych nie jest obowiązkowy. Student może
korzystać z zajęć online.
d. Nauczyciele akademiccy powyżej 60 roku życia prowadzą zajęcia edukacyjne
jedynie w trybie zdalnym.
e. Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna kończąca semestr letni 2019/2020 będzie
odbywać się w budynku Uczelni lub za pośrednictwem narzędzi do komunikacji
zdalnej. Szczegółowe zasady w tej sprawie określi Dziekan po konsultacji z
gronem nauczycieli akademickich Uczelni.
f. W budynku Uczelni zarówno Prowadzący zajęcia jak i studenci przestrzegają
zasad bezpieczeństwa określonych w Rekomendacjach dla placówek
edukacyjnych, a w szczególności noszą maski zakrywające usta i nos, często
dezynfekują ręce, zachowują dystans i umożliwiają sprawną dezynfekcję
laboratoriów i sal wykładowych.
g. Dziekan może zmienić zasady prowadzenia zajęć oraz sesji zaliczeniowoegzaminacyjnej (z realizowanych stacjonarnie w budynku Uczelni na
wykonywane zdalnie) w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor a
w szczególnych przypadkach Dziekan WSIZ.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

©Rektor, WSIZ, Bielsko-Biała, dnia 20 sierpnia 2020r.
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Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki
Bielsko-Biała, dnia 20 sierpnia 2020r.
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