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Zarządzenie Rektora  
z dnia 22 września 2020r. 

w sprawie  
„Organizacji pracy uczelni oraz trybie kształcenia w nowym roku akademickim 2020/2021” 

 
  

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; 
4) Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020r. 

w sprawie Organizacji kształcenia w nowym Roku Akademickim. 
2. Poniższe zarządzenie określa zasady prowadzenia kształcenia na studiach 

niestacjonarnych i podyplomowych oraz tryb pracy Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku-Białej w nowym roku akademickim 2020/2021.  

3. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną działalność dydaktyczna w Uczelni 
powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących procedur 
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Całość przyjętych w WSIZ zasad 
bezpieczeństwa opisana została w następujących dokumentach: „Rekomendacje dla 
placówek edukacyjnych” oraz „Podstawa Naukowa Rekomendacji dla placówek 
edukacyjnych”, stanowiących załączniki do zarządzenia Rektora z dnia 20 sierpnia 
2020r. 

4. W związku z powyższym mając na względzie zdrowie pracowników dydaktycznych i 
administracyjnych naszej Uczelni oraz bezpieczeństwo naszych studentów zarządzam 
co następuje: 

a. Zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim prowadzone będą w trybie 
hybrydowym, w którym wykłady i seminaria oraz niektóre ćwiczenia odbywają 
się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe 
zajęcia, w szczególności ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w formie 
stacjonarnej. Z zajęć tych powinni korzystać wszyscy studenci, a w 
szczególności Ci 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. Materiały 
do zajęć online i stacjonarnych powinny zostać udostępnione studentom przez 
Prowadzącego  podczas prowadzenia zajęć na repozytoriach Uczelni tj. replay, 
discord (WSIZ channel) itd. 

c. Praktyki zawodowe realizowane są w wyznaczonych planem studiów 
terminach, chyba że sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na ich odbycie w 
siedzibie pracodawcy. Tryb praktyk uzależniony jest od specyfiki specjalizacji 
oraz rodzaju zadań określonych przez Pracodawcę i Opiekuna praktyk. 
Szczegółowe zasady powtarzania praktyk i ich odbywania w innych terminach 
ustala Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Staży studenckich.  

d. W budynku Uczelni zarówno pracownicy Uczelni jak i studenci przestrzegają 
zasad bezpieczeństwa przyjętych przez Senat WSIZ, a w szczególności noszą 
maski zakrywające usta i nos, korzystają ze swoich przyborów do pisania, 
unikają przynoszenia zbędnych przedmiotów, często dezynfekują ręce, 
zachowują dystans i umożliwiają sprawną dezynfekcję laboratoriów i sal 
ćwiczeniowych.  
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e. Sesje zaliczeniowo-egzaminacyjne odbywają się stacjonarnie w budynku WSIZ 
w terminach określonych przez organizację Roku Akademickiego 2020/2021. 

f. Dziekan może zmienić zasady prowadzenia zajęć oraz sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej (z realizowanych stacjonarnie w budynku Uczelni na 
wykonywane zdalnie) w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 

5. Niniejsze zarządzenie może zostać każdorazowo zmienione w przypadku zaostrzenia 
się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Dziekan 
a w szczególnych przypadkach Rektor. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 
 

REKTOR 
 
 

Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki 
 

Bielsko-Biała, dnia 22 września 2020r. 
 


