
Zarządzenie nr 5/2021 

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 2 września 2021 roku 

 

w sprawie działania Uczelni w warunkach epidemii w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra  

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 

poz. 661) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie reguluje działanie Uczelni w warunkach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2021/2022,  

w okresie stanu epidemii, w zakresie:  

1)   organizacji kształcenia: 

a)   na studiach pierwszego stopnia,  

b) na studiach drugiego stopnia, 

c) na studiach podyplomowych.  

2) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, 

 

§ 2 

 

1. Zajęcia na studiach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-c prowadzi się  

w siedzibie uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

(kształcenie na odległość), o ile zostało to przewidziane w programie studiów. 

2. Wykłady prowadzi się w formie kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia ćwiczeniowe i seminaryjne prowadzi się w formie kształcenia na odległość 

oraz w siedzibie uczelni, według decyzji Prodziekana właściwego dla danego kierunku 

albo Koordynatora studiów podyplomowych. 



4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z możliwościami  

technicznymi i lokalowymi Uczelni, Prodziekan właściwy dla danego kierunku lub 

Koordynator studiów podyplomowych za zgodą Dziekana, może zdecydować  

o prowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 2-4 w innej formie niż wyżej przyjęta. 

 

§ 3 

 

1. W zajęciach prowadzonych poza formą kształcenia na odległość mogą brać udział 

wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni). 

2. Wytyczne dotyczące przebywania w siedzibie uczelni oraz organizacji  

i przeprowadzenia zajęć w siedzibie uczelni określa załącznik nr 1.  

 

§ 4 

 

1. Zajęcia prowadzone się w formie kształcenia na odległość przeprowadza się w sposób 

umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami, a nauczycielem 

akademickim lub innymi osobami prowadzącymi wykład. 

2. Dziekan odpowiada za spełnienie wymagań określonych we właściwych przepisach 

dla kształcenia na odległość. Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia zajęć 

w formie kształcenia na odległość określa załącznik nr 2. 

3. Nauczyciel akademicki, który nie ma możliwości technicznych prowadzenia  

kształcenia na odległość niezwłocznie informuje o tym właściwego Prodziekana, który 

stwarza warunki do prowadzenia kształcenia na odległość w pomieszczeniach 

Uczelni. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do studenta, który nie ma możliwości  

technicznych udziału w kształceniu na odległość. 

 

§ 5 

 

Nauczyciel akademicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w siedzibie 

Uczelni zgodnie z planem dyżurów określonym w danej jednostce. 

 

 



§ 6 

 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie 

zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą 

uczelni przy użyciu technologii informatycznych: platformy edukacyjnej MOODLE, 

przy czym:  

1) egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę  

przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;  

2) egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób  

zapewniający samodzielność pracy zdającego;  

3) jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane,  

egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności 

powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając 

dotychczasowy przebieg egzaminu (zaliczenia).  

2. Decyzję o sposobie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się podejmuje  

Dziekan. 

3. Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia zaliczeń oraz egzaminów,  

o których mowa w ust. 1 z wykorzystaniem technologii informatycznych określa 

załącznik nr 3.  

 

§ 7 

 

1. Wszelkie czynności podejmuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,  

w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

2. Przy czynnościach wskazanych w ust. 1 uwzględnia się również rekomendacje  

Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. 

 

§ 8 

1. Studenci zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać informację o pozytywnym teście na 

Covid-19 lub nałożonej kwarantannie poprzez specjalnie przygotowany formularz 

dostępny w aplikacji: MS Teams/ zespół: Studenci/ kanał: Covid-19.  



2. Wykładowcy oraz Pracownicy Uczelni zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać 

informację o pozytywnym teście na Covid-19 lub nałożonej kwarantannie 

właściwemu Prodziekanowi oraz w Dziale Kadr. 

§ 9 

W związku z ewaluacją efektów uczenia się i potrzebą zintensyfikowania ochrony 

danych wrażliwych obliguje się wykładowców i studentów do posługiwania się  

we wzajemnej komunikacji i komunikacji z Uczelnią indywidualnymi adresami: e-mail  

w domenach Uczelni: @edu.wszuie.pl; @stud.wszuie.pl; @wszuie.pl. 

§ 10 

1. Uchyla się Zarządzenie Rektora nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020 r. 

2. Uchyla się Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 28 maja 2020 r.  

3. Uchyla się Zarządzenie Rektora nr 8/2020 z dnia 1 października 2020 r.  

4. Uchyla się Zarządzenie Rektora nr 10/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. 

5. Uchyla się Zarządzenie Rektora nr 1/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski 

 

 

Załączniki (1): 

1. Załącznik nr 1 

2. Załącznik nr 2 

3. Załącznik nr 3 


