Zarządzenie nr 6/2020
Rektora
Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12.05.2020r
w sprawie: zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach I stopnia
w procesie kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 23 ust.1 oraz z art. 76 a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 85) w związku z art. 51a
ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511,
z późn. zm.) i Rekomendacji Ministra z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie kształcenia
zdalnego [https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach] oraz
Zarządzenia 3A/2020 Rektora WSB z dnia 12 marca 2020 r. , zarządzam, co następuje:

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Niniejsze zarządzenie dotyczy zaliczania wszystkich zajęć na studiach I stopnia
i podyplomowych w ramach programów studiów realizowanych w formie kształcenia
zdalnego w roku akademickim 2019/2020.
Do 30 września 2020 roku w ramach studiów pierwszego stopnia (zwanych dalej studiami)
oraz studiów podyplomowych dopuszcza się organizację weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń
i egzaminów kończących określone zajęcia, poza siedzibą Wyższej Szkoły Biznesu
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację.
Wybór metody i narzędzia przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia
się w trybie zdalnym, w zależności od zakresu tych efektów, pozostawia się do decyzji
prowadzącego zajęcia. Forma zaliczenia i egzaminu nie musi być zgodna z formą
weryfikacji efektów zapisaną w sylabusach prowadzonych przedmiotów.
W celu zapewnienia rzetelności procesu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania efektów student/ słuchacz
zobowiązany jest dołączyć skan (zdjęcie) podpisanego oświadczenia o samodzielnym
jej wykonaniu, o treści określonej w załączniku nr 1.
W związku z niemożnością dokładnego określenia terminu powrotu do zajęć w trybie
stacjonarnym, rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia
w formie zdalnej.

6. Zaliczenie lub egzamin przeprowadzony z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu oraz weryfikację tożsamości
zdających, wymaga udokumentowania stosownie do formy w jakiej został
przeprowadzony, w szczególności poprzez rejestrację (nagranie) i sporządzenie
protokołu. Liczba osób zdających równocześnie powinna być dostosowana do
wykorzystywanej technologii.
7. Przystąpienie do weryfikacji efektów uczelnia się (zaliczeń i egzaminów) jest
obowiązkowe dla wszystkich przedmiotów wynikających z planu studiów w danym
semestrze bez względu na formę realizowanych zajęć, a wyniki podlegają rozliczeniu
zgodnie z Regulaminem studiów I stopnia WSB.
§2
1. W przypadku gdy okoliczności związane ze znoszeniem obostrzeń związanych ze
stanem epidemicznym pozwolą zarówno pod względem formalno-prawnym, jak
i zapewnienia infrastruktury technicznej, na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów
w sposób bezpośredni, Rektor WSB, przy zachowaniu wszelkich obowiązujących lub
zalecanych środków ostrożności, będzie w pierwszej kolejności dążył do
przeprowadzenia egzaminów w tej formie.
2. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane na stronach Uczelni oraz w BIP po
ogłoszeniu przez rząd RP kolejnych komunikatów i wydaniu stosownych
rozporządzeń przez MNISW.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim
2019/2020 - do czasu odwołania stanu zawieszenia prowadzenia zajęć w tradycyjny
sposób.

/dr Anna Czekirda/
Rektor WSB
Gorzów Wlkp., 12.05.2020r.

