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ZARZĄDZENIE Nr 151/09/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 01 września 2020 r. 

 
w sprawie kształcenia w roku akademickiego 2020/2021w związku z przeciwdziałaniem roz-

przestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 51 ust. 1 i art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 
29 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Uczelni, 
w celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności dydaktycznej Uczelni z jednoczesnym ograni-
czeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem - zarządza się, co następuje: 

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady na studiach pierwsze-
go i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych będą realizowane w formie on-line (zdal-
nie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie 
studiów lub programie kształcenia.  

2. Ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w całości lub w części w bezpośrednim 
kontakcie z prowadzącym.  

3. Wykładowcy mają obowiązek prowadzenia konsultacji on-line dla studentów oraz uczestników 
studiów podyplomowych zgodnie z ustalonym przez Wydziały harmonogramem dyżurów dydak-
tycznych. 

4. Dziekanów zobowiązuje się do organizacji zajęć określonych w pkt. 2 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzeń 
Rektora. 

5. Zajęcia określone w pkt. 1 będą realizowane za pośrednictwem platformy edukacyjnej – 
edu.portal lub Microsoft Teams.  

6. Dopuszcza się, za zgodą Dziekana, możliwość wyboru innych narzędzi do kształcenia zdalnego. 
Warunkiem wyboru narzędzia jest jednak możliwość administracyjnej kontroli Wydziału nad pro-
wadzonymi zajęciami on-line.  

7. Dziekanów Wydziału zobowiązuje się do prowadzenia kontroli nad prowadzonymi zajęciami  
w formie stacjonarnej, jak i on-line w postaci co tygodniowego uzupełniania raportów (zał. nr  1,  
w każdy poniedziałek trwania zajęć dydaktycznych do godziny 16:00) weryfikowanych przez Cen-
trum Jakości Kształcenia. Raport ma zawierać potwierdzenie realizacji zajęć prowadzonych  
w formie stacjonarnej, jak i zdalnej z ubiegłego tygodnia. 

8. Dziekanów zobowiązuje się do organizacji hospitacji zajęć dydaktycznych w standardowej proce-
durze ale z uwzględnieniem również prowadzonych wykładów on-line. Dziekan ma prawo również 
przeprowadzać kontrole doraźne realizacji zajęć dydaktycznych – stacjonarnych, jak i zdalnych.   

9. W celu sprawnej realizacji postanowień powyższych punktów poleca się: 

1) dziekanom wydziałów: 
a) na bieżąco monitorować, czy wszyscy nauczyciele dydaktyczni oraz studenci i uczestnicy 

studiów podyplomowych mają dostęp do platformy edukacyjnej oraz Microsoft Teams  
(w tym szczególnie nowi nauczyciele oraz studenci i uczestnicy); 

b) dopilnować aby wszyscy Wykładowcy prowadzący zajęcia on-line uczestniczyli w organi-
zowanych szkoleniach z wykorzystania platformy e-learningowej, jak i innych narzędzi do 
prowadzenia zajęć on-line; 

c) zorganizować indywidualną pomoc Nauczycielom w zakresie prowadzenia zajęć on-line  
w celu swobodnego kształcenia zdalnego; 

d) kontrolować realizację zajęć stacjonarnych oraz zdalnych (w tym również poprzez hospi-
tacje, czy kontrole doraźne); 
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e) dbać o prawidłową realizację zajęć stacjonarnych zgodną z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi oraz wewnętrznymi przepisami. 

10. Odpowiedzialnymi za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się solidarnie i adekwatnie do kompetencji służbowych: Dyrektora Centrum Jakości Kształ-
cenia. 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 roku i obowiązuje do odwołania. 

12. Wszelkie zmiany w treści niniejszego zarządzenia wymagają formy kolejnego zarządzenia Rekto-
ra. 

13. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie 
w zależności od sytuacji epidemicznej. 

 
 
 

zał. nr 1 – raport realizacji zajęć dydaktycznych 
 

 
 

 
REKTOR 

 
dr Andrzej ZDUNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 10 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie  
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

 


