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ZARZĄDZENIE Nr 221/12/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 
w sprawie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021w związku z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 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 letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady oraz ćwiczenia przewidy-
wane w sali realizować w formie on-line (zdalnie), na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 
na studiach podyplomowych – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana 
odpowiednio w planie studiów lub programie kształcenia. 

2. Ćwiczenia przewidywane w terenie, jako zajęcia praktyczne realizować w całości w bezpośred-
nim kontakcie z prowadzącym, w formie grupowych zajęć terenowych poświęconych – bez 
względu na kierunek studiów czy przedmiot – problematyce: „na ratunek Ziemi” lub/i „dialog w 
komunikowaniu się społecznym”. 

1) grupowe zajęcia terenowe planować łącznie dla kilku grup bez względu na kierunek oraz rok 
studiów w taki sposób aby grupa ćwiczeniowa liczyła do 100 osób; 

2) grupowe zajęcia terenowe zaplanować w miesiącach maj i/lub czerwiec jako przedostatnie za-
jęcia z przedmiotu; 

3) ostatnimi zajęciami z przedmiotu mają być 2 godzinne ćwiczenia w ramach których należy 
przeprowadzić zaliczenie z przedmiotu, zakończone wystawieniem ocen; 

4) w ramach grupowych zajęć terenowych zaplanować także i zrealizować zajęcia z wychowania 
fizycznego w formie biegu przełajowego na dystansie 3 km. 

3. Proces przygotowania, organizacji i nadzoru nad zajęciami dydaktycznymi realizować zgodnie z 
postanowieniami Zarządzenia rektora nr 151/09/2020. 

4. Praktyki studenckie realizować zgodnie z postanowieniami Zarządzenia rektora nr 197/12/2020. 

5. Hospitację i ewaluację zajęć realizować zgodnie z postanowieniami Zarządzenia rektora nr 
181/10/2020. 

6. Letnią sesję egzaminacyjną zorganizować i przeprowadzić zgodnie z postanowieniami Zarządze-
nia rektora nr 107/06/2020. 

7. Egzaminy dyplomowe zorganizować i przeprowadzić zgodnie z postanowieniami Zarządzenia 
rektora nr 099/05/2020. 

8. W celu sprawnej realizacji postanowień powyższych zarządzenia, dziekanom wydziałów poleca 
się: 

1) na bieżąco monitorować, czy wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz studenci i 
uczestnicy studiów podyplomowych mają dostęp do platformy edukacyjnej oraz Microsoft Te-
ams (w tym szczególnie nowi nauczyciele oraz studenci i uczestnicy); 

2) dopilnować aby wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne uczestniczyli w organizowanych 
szkoleniach z wykorzystania platformy e-learningowej, jak i innych narzędzi do prowadzenia 
zajęć on-line; 

3) zorganizować indywidualną pomoc – wymagającym tego – prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
w zakresie prowadzenia zajęć on-line w celu swobodnego kształcenia zdalnego; 

mailto:rektor@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 2 

 

4) do dnia 20 stycznia 2021 roku przedstawić mi do akceptacji w wersji elektronicznej Zamiar re-
alizacji zajęć terenowych; 

5) do dnia 20 lutego 2021 roku przedstawić mi do zatwierdzenia w wersji elektronicznej oraz pa-
pierowej szczegółową Koncepcję realizacji zajęć terenowych; 

6) do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawić mi do akceptacji w wersji elektronicznej oraz pa-
pierowej Sprawozdania z realizacji zajęć terenowych. 

9. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się Dyrektora Centrum Edukacji i Badań. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca roku akademickiego 
2020/2021. 

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

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

 
 
 

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 

 


