Zarządzenie nr 66/2021
Rektora
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie: w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), §20 i §53 ust. 2 Statutu Wyższej
Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zarządzam co następuje:
Postanowienia ogólne
§1
Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na
studiach:
1) pierwszego stopnia;
2) drugiego stopnia;
3) jednolitych studiach magisterskich;
4) na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.
§2
Kształcenie w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej prowadzi się w trybie
stacjonarnym (w bezpośredniej obecności uczestników procesu kształcenia).
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Zajęcia dydaktyczne
§3
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie stacjonarnym.
Na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich, które prowadzone są w formie stacjonarnej, w trybie zdalnym mogą być
prowadzone wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia.
Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie wyjątkowo, jeżeli
osiągnięte zostaną przewidziane efekty uczenia się, a formuła zajęć gwarantuje, że poziom
wymagań i jakość zajęć prowadzonych w trybie zdalnym są co najmniej ekwiwalentne do
zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym.
Na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich – prowadzonych w formie niestacjonarnej, a także na studiach
podyplomowych oraz kursach i szkoleniach, w trybie zdalnym mogą być prowadzone
wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych, jeżeli osiągnięte zostaną przewidziane efekty
uczenia się, a formuła zajęć gwarantuje, że poziom wymagań i jakość zajęć prowadzonych
w trybie zdalnym są co najmniej ekwiwalentne do zajęć prowadzonych w trybie
stacjonarnym.
§4
Tryb ogłaszania zajęć prowadzonych w trybie zdalnym określa zarządzenie Rektora, o
którym mowa w § 10.
Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 1, ogłasza się do dnia 30 września 2021 r. a w
wyjątkowych przypadkach do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu objętego
trybem zdalnym.
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Weryfikacja efektów uczenia się
§5
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się prowadzona jest w trybie stacjonarnym
(w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników).
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia się w formie ustnej, możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji efektów
uczenia się w trybie zdalnym, o ile formuła egzaminu lub zaliczenia wyklucza możliwości
nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu.
§6
Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym.
Dziekan na wniosek kierującego pracą dyplomową, po uzyskaniu akceptacji Rektora, może
zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.
Szczegółowe zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu
dyplomowego w trybie zdalnym określa Zarządzenie nr 23/2020 Prorektora Wyższej
Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie procedury
egzaminu dyplomowego prowadzonego w trybie zdalnym w Wyższej Szkoły Finansów i
Prawa w Bielsku-Białej.
Konsultacje i dyżury dydaktyczne
§7
Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników
studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w
Bielsku-Białej.
W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się
w trybie zdalnym.
Nauczyciel akademicki odbywa dyżury dydaktyczne w dniach i godzinach ogłoszonych
w Systemie Obsługi Studiów „Bazus”/„Wirtualna Uczelnia”. W przypadku braku
możliwości przeprowadzenia konsultacji w wyznaczonych terminach, nauczyciel
akademicki przeprowadza konsultację po otrzymaniu pocztą elektroniczną prośby o jej
odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zajęć.
Zakrywanie ust i nosa
§8
Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia
odbywanych w siedzibie Uczelni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy
maseczki.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji
tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego
procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu zajęć
dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje osoba prowadząca
zajęcia, egzamin lub zaliczenie.
Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.
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Uczestnicy zajęć z grup zagrożonych
§9
Studenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą złożyć wniosek do Dziekana o przyznanie
indywidualnej organizacji studiów – na zasadach określonych w §69 Regulaminu Studiów
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumentację medyczną
potwierdzającą przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w trybie
stacjonarnym.
W przypadku, gdy nieobecność na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie
stacjonarnym wynika ze skierowania na kwarantannę lub izolację, uznaje się ją za
usprawiedliwioną.

Przepisy końcowe i wprowadzające
§ 10
Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, w tym podmioty decydujące o
formie odbywania zajęć i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w zakresie
nieokreślonym w zarządzeniu, określa Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Wyższej Szkoły
Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2021 roku w sprawie organizacji zajęć
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz Zarządzenie 22/2020 Rektora
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie
zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w
Bielsku-Białej, z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.
§ 11
W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej Rektor może w drodze zarządzenia
postanowić o prowadzeniu zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor
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