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Zarządzenie Rektora  

z dnia 22 kwietnia 2021r. 
w sprawie  

„organizacji zajęć w trybie e-learningowym na studiach niestacjonarnych” 
 
 

1. Podstawę prawną niniejszego Zarządzenia stanowią : 
1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r., z późniejszymi 

zmianami, zwanej dalej „Ustawą”; 
2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów; 
3) Statut WSIZ; 
4) Regulamin studiów WSIZ. 

2. WSIZ prowadzi studia niestacjonarne i podyplomowe na kierunku Informatyka. 
3. W roku akademickim 2021/2022 prowadzenie zajęć odbywać się będzie w trybie 

stacjonarnym oraz e-learningowym in. studia online. 
4. W przypadku studiów online student realizuje kształcenie biorąc aktywny udział w 

webinariach udostępnianych synchronicznie, przez Wykładowcę prowadzącego 
zajęcia w siedzibie Uczelni.  

5. Rodzajami zajęć, które prowadzone są synchronicznie z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość są: 

a. Wykład w czasie rzeczywistym z udostępnianiem ekranu 
b. Ćwiczenia w czasie rzeczywistym- grupowe i indywidualne, laboratorium 

komputerowe (praca z narzędziami informatycznymi znajdującymi się na 
wirtualnych maszynach na serwerach Uczelni). 

c. Seminaria 
d. Konsultacje 

6. Dodatkowo, student studiów online może korzystać z wirtualnych zasobów 
edukacyjnych, zgromadzonych na platformach edukacyjnych Uczelni w dogodnym 
dla siebie czasie, rozwiązując interaktywne zadania, testy i pytania problemowe. 

7. W trakcie semestru student studiów online zobowiązany jest uczestniczyć co najmniej 
2 razy w zajęciach na terenie Uczelni. Szczegółowy harmonogram zjazdów podany 
jest do wiadomości studentów wraz z organizacją roku akademickiego. 

8. Sesja zaliczeniowa (w środku semestru) oraz zaliczeniowo-egzaminacyjna (na koniec 
semestru) odbywa się obowiązkowo w siedzibie Uczelni. 

9. Studentów studiów online obowiązują takie same zasady zaliczania semestrów jak 
studentów uczących się stacjonarnie, w siedzibie Uczelni. 

10. Warunki ukończenia studiów online są takie same jak dla studiów niestacjonarnych. 
11. Po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tradycyjny dyplom ukończenia 

studiów I stopnia, w którym nie ma adnotacji o trybie e-learningowym. 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Dziekan 

a w szczególnych przypadkach Rektor. 
13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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