
 

Bielsko-Biała, 24.03.2020 r. 
 
 

Zarządzenie nr 13/2020  
Prorektora 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
 

 
w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 511) 
z dnia 23 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i w związku z zawieszeniem 
wszelkich zajęć na studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach, zarządzam co 
następuje: 
 

§1 
1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zajęcia w tej formie realizowane mają być niezależnie od 
tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.  

2. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ww. rozwiązań, weryfikacja 
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może 
odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę przebiegu i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 
oraz jego rejestrację. 
 

§2 
Prowadzenie zajęć 

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w planie studiów muszą zostać 
zrealizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Dotyczy to także 
zajęć, które nie zostały zrealizowane zgodnie z planem od dnia 12 marca 2020 r.  

2. Prowadzący zajęcia mogą korzystać z wybranej techniki prowadzenia zajęć na 
odległość pod warunkiem, że stwarza ona możliwość weryfikacji realizacji zajęć, 
osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację.  

3. Zajęcia dydaktyczne (w szczególności wykłady on-line) mogą być prowadzone za 
pośrednictwem m.in.: 

• Skype (https://www.skype.com/pl/),  
• Zoom ( https://zoom.us/),  
• Microsoft Teams (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-

chat-software).  
a ćwiczenia i inne formy kształcenia, z wykorzystaniem m.in.: 

• Discord (https://discordapp.com/), 
• E-mail, 
• Udostępniania plików pakietu Office (Word, Excel) w trybie współdzielenia 

zasobu, 
• Facebook (https://www.facebook.com/), 
• Inne. 



 

4. Uczestnicy logujący się do wykładów online muszą logować się z wykorzystaniem 
swojego imienia i nazwiska (niedopuszczalne są skróty lub pseudonimy). 

5. Wśród adresatów wykładów online (studentów) obowiązkowo należy uwzględnić 
adresy nzf@wsfip.edu.pl (WFiTI) lub nzp@wsfip.edu.pl (WPiNS), adekwatnie do 
wydziału w ramach którego prowadzone są wykłady.  

6. W przypadku wykorzystania narzędzi kształcenia na odległość, których dostawcą jest 
Microsoft (np. Microsoft Teams) wymagane jest logowanie za pomocą konta 
uczelnianego z rozszerzeniem @wsfip.edu.pl. Pozwala to na dodawanie studentów do 
aktywności za pośrednictwem stworzonych dla nich kont uczelnianych w systemie 
Office 365. W razie wątpliwości dotyczących konta w domenie wsfip.edu.pl proszę 
o kontakt z Akademickim Centrum Informatycznym: e-mail: pgacek@wsfip.edu.pl, 
kwlazlo@wsfip.edu.pl lub tel. 33 829 72 33. 

7. Wiadomość do grupy studentów (np. zaproszenie na wykłady, wysłanie materiałów 
dydaktycznych) można wysłać za pośrednictwem wirtualnej uczelni 
(wu.wsfip.edu.pl). W razie problemów zalecany jest kontakt z właściwym 
dziekanatem.  

8. Wszyscy wykładowcy w godzinach zaplanowanych zajęć muszą być do dyspozycji 
studentów i władz uczelni. 
 

§3 
Weryfikacja realizacji zajęć 

1. Wymagane jest dokumentowanie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

2. Zakres przesyłanych informacji obejmuje w szczególności: 
a. Linki (zaproszenia) do wykładów prowadzonych online. 
b. Materiały wykładowe przesyłane do studentów, 
c. Tabelaryczne sprawozdanie z realizacji zajęć w trybie zdalnym. 

3. Materiały dokumentujące realizację zajęć (materiały dydaktyczne dla studentów) 
i aktywność studentów (otrzymane w odpowiedzi), w zakresie wyznaczonych zadań, 
należy przesyłać na adres e-mail: 

a. nzf@wsfip.edu.pl – dla Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych, 
b. nzp@wsfip.edu.pl – dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. 

 
§4 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 24 marca 2020 roku. 
 
 

Dr hab. Inż. Jacek Binda, prof. WSFiP 
Prorektor 
 


