
Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Informatyki i Zarządzania  

Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi 

z dnia 12.03. 2021 r. 
 

w sprawie:   

zasad i trybu organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 oraz 

zaliczenia semestru poprzedniego na WIiZ 
 

§ 1 

Ze względu na trwający ciągle stan epidemiczny i konieczność prowadzenia zajęć w trybie 

zdalnym w semestrze letnim 2020/2021, ustalam następujące zasady:  

 trybu i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

 organizacji zajęć dydaktycznych; 

 terminu rozliczenia semestru zimowego 2020/2021 i rejestracji na kolejny semestr studiów: 

§ 2 

TRYB I FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH –  

SEMESTR LETNI 2020/2021 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniami MEiN zajęcia w semestrze letnim 2020/2021prowadzone będą 

w trybie zdalnym. 

2. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone na dowolnie dostępnej i wybranej przez 

wykładowcę platformie lub w formie komunikacji elektronicznej. Przypominam, że wszyscy 

studenci i wykładowcy mają konta oraz dostęp do programów OFFICE 365 , w tym 

platformy TEAMS-  
Administratorem platformy jest mgr inż. Robert Feter-  rfeter@gmail.com 

3. Wykładowcy decydują i ustalają, w jakiej formie i z wykorzystaniem, jakich technik 

terminach będą prowadzili zajęcia. 

4. Wykładowcy są zobowiązani są do zamieszczenia, za pośrednictwem Działu Promocji 

WSIU–na uczelnianej FTP 

 https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/Materialy_student-semestr_letni_20-21/- 

 informacji o wybranej formie zajęć i ustalenia form kontaktu ze studentami w celu 

dostarczania im informacji o terminach zajęć, konsultacji i terminach zaliczeń. 

5. W przypadku prowadzenia zajęć bez wykorzystania jakiejkolwiek platformy, konieczne jest 

wyznaczenie stałych terminów konsultacji. 

§ 3 

ZASADY ORGANIZACJI  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH –  

SEMESTR LETNI 2020/2021 

 

1. Studenci otrzymują informacje o obowiązujących ich zajęciach po zalogowaniu w zakładce 

https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/Materialy_student-semestr_letni_20-21/. 

2. Znajdują się tam dla  kierunku INFORMATYKA i ZARZĄDZANIE, w ramach każdego 

z tych katalogów dla: studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, studiów on-line-  itd. 

podkatalogi:  

 Informacje Dziekana 

 Katalogi dla każdego semestru zawierające katalogi przedmiotowe 

3. Katalogi Informacje Dziekana, zawierają 

 Wykaz obowiązujących przedmiotów dla każdego semestru i specjalności wraz z 

nazwiskami prowadzących wykładowców. 

 Wykaz adresów e-mailowych wykładowców 

 Zarządzenia Dziekana i inne bieżące informacje. 

 

mailto:rfeter@gmail.com
https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/Materialy_student-semestr_letni_20-21/-
https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/Materialy_student-semestr_letni_20-21/


Studenci są zobowiązani do:  

4. Zapisania się w ciągu 3 dni (najpóźniej do 18 marca) na zajęcia i przesłanie na konto e-

mailowe każdego z wykładowców, z którym mają zajęcia:   

 swoich danych KONIECZNIE w formie: stopień studiów (1 lub 2) + tryb studiów ( 

stac lub nst) + nr semestru + przedmiot+  numer albumu (indeksu)+imię i 

nazwisko 

 używany  ADRES E-MAIL 

Przykład  studia stop. 1_niest_ sem4_HISTORIA_ind.45454_Jan Nowak 

i. Jan.nowak@ wsinf.edu.pl 

5. Przesłanie tych danych oznacza obecność na zajęciach i pozwoli wykładowcom na przesyłanie 

dodatkowych materiałów, wiadomości lub tworzenie grup do nauczania zdalnego. Nie jest 

dopuszczalne zgłoszenie się dopiero po kilku tygodniach.  

6. Przesłanie zgłoszenia, ze względu na dużą liczbę studentów, nie wymaga potwierdzenia przez 

wykładowcę jego otrzymania.  

7. Studenci zobowiązani są do czynnego udziału w zajęciach, zapoznawanie się na bieżąco 

z udostępnionymi materiałami i wykonywanie zalecanych poleceń zgodnie z informacjami 

i zasadami podawanymi przez wykładowców oraz informacjami Dziekana i Dziekanatu. 

Wykładowcy 
8. Wykładowcy ustalają i opracowują Informację pisemną dla studentów dotyczącą: 

 terminów i zasad związanych z uczestnictwem w zajęciach; 

 sposobów komunikacji z grupą studentów; 

 wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu oraz formy tego zaliczenia. 

 literatury i ewentualnych materiałów ogólnodostępnych związanych z danym 

przedmiotem.  

 Dni i godzin dyżurów.  

9. Zajęcia powinny będą realizowanie równomiernie w ciągu całego semestru zgodnie 

z harmonogramem roku akademickiego. 

§ 4 

ZALICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021–  

REJESTRACJA  NA SEMESTR LETNI 2020/2021 

 

Ze względu na trwający ciągle stan epidemiczny, ogólnie pojęte trudności komunikacyjne związane 

z tym stanem zarówno ze strony wykładowców jak i studentów, konieczność zmiany systemu 

gromadzenia i opracowywania danych dotyczących osiągnięć studentów (ze względów 

bezpieczeństwa dokonano zaniechania rejestracji tych danych w dotychczasowym Dzienniku 

Wirtualnym) ustalam, że: 

1. Dokonywanie zaliczeń semestru zimowego 2020/2021 i ostateczne przekazanie przez 

wykładowców Protokołów Zaliczeniowych zostaje przedłużone do dnia 25 kwietnia 2021 r. 

2. Studenci zarejestrowani na semestr zimowy 2020/2021 mają w pełni prawo do udziału w 

zajęciach na semestrze wyższym w semestrze letnim. 

3. Warunkiem zaliczenia semestru i rejestracji (pełnej) na semestr wyższy, jest uzyskanie 

pozytywnych wyników ze wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz liczby punktów ECTS 

przewidzianej planem studiów dla danego kierunku i semestru. Rejestracja ta następuje 

automatycznie w momencie spełnienia tych wymogów.  

4. Wykładowcy proszeni są o zapoznanie studentów z wynikami zaliczeń (np. w katalogach FTP  

na zasadach list nr indeksu- ocena lub w inny ustalony ze studentami sposób). 

5. Po otrzymaniu od wykładowców Protokołów Ocen będą one sukcesywnie publikowane przez 

Dziekana na powyższych zasadach w katalogu _Informacje Dziekana. 

6. Jeżeli Student nie spełni warunków rejestracji pełnej na semestr wyższy, może otrzymać zgodę 

na rejestrację warunkową na wyższym semestrze jeżeli uzyskał, co najmniej 60% 

wymaganych punktów ECTS w ostatnim semestrze z wszystkich zajęć z wyjątkiem praktyki. 

7. W przypadku rejestracji warunkowej wszelkie zaległości powinny być uzupełnione do końca 

następnej sesji egzaminacyjnej. 



8. Studenci nie muszą składać dodatkowych podań, jeżeli spełniają warunki do rejestracji 

warunkowej.  

§ 5 

PRACE DYPLOMOWE 

1. Zgodnie z wcześniej wysłanym komunikatem studenci semestrów dyplomowych zostali 

zobowiązani do zgłoszenia tematów swoich prac dyplomowych do zatwierdzenia. 

2. Zwracam uwagę, że oprócz innych regulaminowych wymagań, Student może złożyć napisaną 

pracę dopiero po zaliczeniu i udokumentowaniu tego zaliczenia, ze wszystkich 

obowiązujących go przedmiotów w całym toku studiów.  

3. W związku z powyższym zarządzeniem odnośnie terminu zaliczeń semestru zimowego, 

złożenie pracy dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej) do dnia 25 kwietnia 2021 r, będzie 

uważane za złożenie pracy w obowiązującym terminie). 

4. Student, który nie złoży pracy w tym terminie jest zobowiązany zgodnie z Regulaminem 

Studiów do złożenia podania o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – jest 

to wymóg obligatoryjny !! 

5. Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy należy złożyć w formie elektronicznej na adres 

Dziekanatu dziekanat@wsinf.edu.pl . Przedłużenie terminu do 30 czerwca 2021r. otrzyma 

każdy, kto to podanie złoży, nawet bez opinii promotora. 
 

                                                            dr Wiesława Kubiak 

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania 

Wyższa Szkoła Informatyki Umiejętności 
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