
 

 

 

Zarządzenie Rektora WSIiU  z dnia 23. 03. 2020 r. 

w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć w okresie 26 marzec – 14 kwiecień 2020 r. 

 

§ 1 

W oparciu o decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związaną z rozwijająca się epidemią 

koronawirusa w Polsce, zmieniam tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach i 

kierunkach kształcenia w okresie: 

od 26 marca (czwartek) do 14 kwietnia (wtorek) 2020 roku. 

 W powyższym okresie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnego nauczania, 

obowiązującym zarówno studentów jak i wykładowców akademickich. 

§ 2 

Nauczyciele akademiccy są zobowiązania do bieżącego przygotowywania, zgodnie z obowiązującym 

planem zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, materiałów dydaktycznych w postaci plików w 

formacie ‘pdf’, obejmujących zakres materiału przewidzianego do realizacji na zajęciach w okresie 

kształcenia na odległość. Pliki te powinny zawierać: 

1) Materiał z wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń rachunkowych, konwersatoriów i seminariów 

dyplomowych. 

2)  Testy sprawdzające i/lub prace domowe, które studenci muszą opracować i przesłać drogą e-

mailową do wykładowców w ustalonym przez nich terminie. Formę testów lub prac domowych 

pozostawiam do uznania wykładowców. 

 Przygotowane przez wykładowców pliki powinny być przesyłane na bieżąco na adres 

promocja@wsinf.edu.pl  jako załączniki do e-maila. Nazwa pliku, przygotowanego osobno dla każdego 

realizowanego przedmiotu, powinna mieć następującą formę: 

kierunek studiów-sem_ numer semestru-rodzaj i stopień studiów (st nst I, II st)-nazwa przedmiotu.pdf 

(Przykładowo: informatyka-sem_2-st I st-metody numeryczne.pdf) 

Wszystkie materiały dydaktyczne będą umieszczane przez Dział Promocji na stronie www Uczelni w 

formie zakodowanej hasłem dostępowym. 

§ 3 

Wprowadzam w okresie kształcenia na odległość zdalne konsultacje i seminaria magisterskie,  

realizowane przez wykładowców w formie czatu lub wideo-czatu z wykorzystaniem ogólnie dostępnych 

aplikacji dla systemów operacyjnych Windows lub Linux, tj.  Skype lub GMessenger Free, dostępnych 

bezpłatnie w Internecie. Konsultacje te powinny być realizowane co najmniej 2x w tygodniu po min. 30 

minut  lub według potrzeb zgłaszanych przez studentów. Terminy konsultacji i nazwę używanego programu 

do czatu powinny być przesłane do Dziekanów Wydziałów oraz na adres promocja@wsinf.edu.pl  

najpóźniej do dnia 27 marca włącznie.  

Podane terminy i nazwy programów wraz z nazwiskami wykładowców zostaną umieszczone na 

kodowanej podstronie Uczelni materiały dydaktyczne do pobrania. 

§ 4 

Studenci są zobowiązani do pobierania na bieżąco plików przygotowanych przez wykładowców ze 

strony www.wsinf.edu.pl  zakładka Student katalog materiały dydaktyczne do pobrania. 

Katalog ten będzie zakodowany hasłem dostępowym, podanym do wiadomości studentów w Dzienniku 

Wirtualnym. 
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§ 5 

Studenci są zobowiązani do samo-studiowania na bieżąco przygotowanych treści wykładowych oraz 

realizacji przygotowanych ćwiczeń oraz realizacji testów i prac domowych w terminach podanych przez 

wykładowców oraz do wykorzystywania podanych przez wykładowców godzin zdalnych konsultacji. Testy 

i prace domowe powinny być przesyłane na dresy e-mailowe wykładowców, z zachowaniem podanych 

przez nich terminów 

§ 6 

W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć w budynkach Uczelni, przedłużam termin 

składania w Dziekanacie Kart Okresowych Osiągnięć Studenta do dnia 31 marca  br. Karty Okresowych 

Osiągnięć Studenta mogą być składane elektronicznie na adres właściwego Dziekanatu. 

§ 7 

W celu ograniczenia możliwości zarażenia się koronawirusem, zobowiązuję nadal wszystkich studentów 

do przebywania w tym okresie w miejscu aktualnego pobytu (miejsce zamieszkania lub dom akademicki) z 

równoczesnym ograniczeniem kontaktów z otoczeniem do niezbędnego minimum. 

§ 8 

    Na okres kształcenia na odległość przedłużam termin obowiązywania Zarządzenia Rektora z dnia 11. 

03. 2020 r. w sprawie zasad zachowania się w domu akademickim. 

§ 9 

      Termin obowiązywania powyższego zarządzenia może być przedłużony w przypadku odpowiednich 

decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych z przebiegiem epidemii koronawirusa. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. 

 

 

 

 

       Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 

 
        Prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems 

 

Do wiadomości: 

1. Dziekani Wydziałów 

2. Nauczyciele akademiccy WSIU 

3. Dziekanaty Wydziałów 

4. Studenci Uczelni 

5. a/a 


