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Worszowo, dn. 2ó mcrco 2020 r

Zorzqdzenie nr 2/2O2O
Rektoro \Nyższei szkoły lnzynierii i zdrowio w worszowie

z dnio 2ó morco 2020 roku

w sprowle zmlon w {unkcfonowonlu Uczelni w worunkoch slonu epldemil wywolonef koronowirusem
SARS CoV 2

Dziołoiocnopodstowieań.23 ust 2pkt2, an.50usi, liort,5] ust. lustowyzdnio20 |ipco201Br
Prowooszkolniclwlewyzszynlnauce (t1 Dz.U. z2O2O{.poz.85zezm.),usiowyzdnia2morcc,2O2O
roku o szczegóInych rozwiqzonioch zwiqzonych z zopobiegoniem, przeciwdziołoniem i zwolczoniem COVID-
19, innych chorob zokoźnych orcz wywołonych nimi sytuocii kryzysowych |Dz.U. z2O2a ro|,u poz. 374J
oraz rozporzqdzeniomi Ministro Nouki i Szko|nictwo Wyzszego: z dnio l l morco 2O2O r w sprowie
czosowego ogroniczenio funkcionowonio niektórych podmiotow systemu szkolnictiryo wyzszego i nouki

w związku z zopobiegoniem, przeciwdzicrloniem izwolczoniem COVID-]9 {Dz U. z2O2O r poz.4a5,
z poźn. zm.) oraz z dnia 23 morco 2020 r. w sprowie czo5owe9o ogroniczenio funkcjonowonio nie[torych

podmiotow systemu szkolnic]r,vo wyższego i nouki w zwlqzku z zopobiegoniem, przeciwdziołoniem i

zwolczonlem COVID l9 {Dz. U. z 2O2O l. poz.51 1) oroz § 1Z ust. 6 Slolutu Wyzszel Szko/y lnzynierll
lZdrowla w Wqrszqwb nodonego w dniu 30 kwieinio 2019 r. przezzołozycieło dr hob. MorcinoJ. Geryko,
prof. UJ zc:rządzom, co nostępuie:

§l

Orgonizocio zoięc dydoktycznych

W okresie od dnio 2ó morco 202a r. do dnlo ]0 kwietnio 2O2a r. zowieszo się ksztoicenie

no studioch l i || siopnio, sfudioch podyplomowych oroz innych formoch ksztołcenio prowodzonych
w Wyzszei Szkole lnzynierii i Zdrowio w Worszcwie oroz w podmiotoch zewnękznych,
Zmienio się formę prowodzenio zo|ęc no studioch |, Il stopnio orqz studioch podyplomowych
no zo|ęcio zdo|ne z użyciem meiod i technik ksztolcenio no od|eglość.
Prowodzqcy zo|ęcio zobowiqzoni sq do siosowonio metod i technik ksztolceni no od|egłośc

w terminie od dnio wejścio w zycie niniejszego zarzqdzenic, do dnio iego uchylenio pod worunkiem,
że rodzc:j zoięc pozwo|o no ich reolizociQ w formie zdo|nei i umozliwi uzyskonie zaIożonych
dlo donego przedmiotu efekiow uczenio się/ ksztołcenio-
Ucze|nio zopewni i udosiępnieni nieodpłotne narzędzics do ksziołcenio zdolnego zgodnie
z obowiqzujqcy"ni p,zepisor.' prowo.
Do reo|izocii zoięć dydoklycznyci, o kłorych mowo w ust, 2 stosuie się plotformy
1} Clicmeeiing
2) Cisxo Webex
olaz uczelniony system obsługi studiów [wiriuolny dziekonot , h*ps:/ /ł
dziekclnoi.w.siiz.pi,/Konio,/Logor,vonieStudento ], w którym to nouczyciele okodemiccy zamieszczaiq
moterioły dydoktyczne slonowiqce formę kursu on]ine.
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W celu zopewnienio iokości ksztołcenio zobowiqzuie się prorektorow do monitoringu zoiQć

prowodzonych zdolnie.
informocle w zokresie rozwiqzoń dot. ksztołcenio zdolnego, w lym odbywonio sję zoięć w czosie

rzecrywislym publikowone sq w §ystemie obslugi studiow - wirtuolnym dziekonocie,
poczqwszy oa zo mqrca 2O2O r. zoięcio odbploiq się zgodnie z okiuolnie obowiqzu]qcYm

rozkłodern roku okodemickiego 2Uq/2O2a z zaslrzeżeniem mozliwości dokonywono zmion

w terminoch poszczególnych zoięć.
W celu zobezpieczenio ;okos.i'zdolnego ksztołcenio zobowiqzuie się nouczycielo okodemickiego

do:
l ) przygotowonio moteriołow dydoktycznych,,

2i *.ńoronio metod weryfikocli efekiow uczenio się/ ksztołcenio w przypodku, w ktorym z uwogi

no zostosowonie metod iiechnik ksżołcenio no odległość wystqpiły zmiony w lym zokresie;

3) monitorowonio przebie9u p,ocesu uczenio się;

4) prowodzenio dokumentocii przebiegu procesu kszlołcenio,

\Ńszystkie konsultoc]e ze studentomi lub słuchoczomi odbywoiq się w formie zdolnei.

§2

WeryfikocioiuzlowonieefektówUczeniosię,/ksztołceniowĄĄienoukinoodlęłość

W zwiqzku ze zm\onq formy odbywonio zoięć no formę zdolnq dopuszczo się mozliwość

dostosowonio worunkow weryfikocli uzyskiwonio efektow uczenio się,/ ksztołcenio do nowei formY

zaięc z zostrzezen iem, iz dostosowo n ie weryf i koci i powi n n o :

l ) umo/iwić rzetelne sprowdzenie uzys'konio wszystkich efektów uczenio sję/ ksztołcen]o

przewidzionych dlo modułu;

2) uzyskoć okcepiocig prorekioro ds. ksźołcenio i dydoktyki,

Liczbo punkiow ECTS i,.ypisono modułowi w progromie studiow nie uIego zmionie w przypodku

,rJny'for.y ksztołcenio ńo for.ę zdoInq ti. punkt ECTS nodol odpowiodo 25-30 godzinom ProcY

studento obejmuiocym w lym przypodku zoięcio z wykorzystoniem metod i technik ksztołcenio

no odległość forgonirov,,on. no'plotfol..ie ClickMeeting/Cisco Webex i/lu6 poprzez udostęPnionie

prr., ,iykłojońę moteriołow dydoktycznych _ kur. onJine] oroz indywiduolnq procę studento

doi, lch zoięc.

l,

§3

Egzominy. zoliczenio oroz ęzominy Ąplomowe

W uzosqdnlonych przypodkoch dopuszczo się mozliwość przedluzenio zaliczenio donego modułu

zoiQc,
Rekomendule się przeprowodzenie egzominow i zlliczeń przewidzionych progromem studiów oroz

egzo m i nów dyplomowych z uzyci em tech nolog i i i nformolycznych,

Siczegóły dol}.rq." prowodzenio zcsltczeń-i egzominow, egzominow dyplomowych, w formie

zdo l ną określone zostonq od rębnym zorzqdzeniem,

§4

Studenckie Proktyki zowodowe

] . W przypodku studenckich proktyk zowodowych, ze szczegolnym uwzględnieniem proktyk

odby*ony.h no ostotnim semestrze itudiO* l i ll stopnio zc,lecosię określenie olternolywnego sposobu
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osiqgnięc]o zokłodonych efektow uczenio, w iym określenio sposobu uzupełn]enio brokuiqcych

efekiow uczenio się przypisonych do proklykl z uwzględnieniem:
1 ) przedłuzenio terminu reolizocii studencklch proktyk zowodowych do:

o) 30 czerwca 2O2O r. dlo studentow ostotnich semestrów;

bJ 30 września 2O2O r, dlo studentow wszystkJch pozostolych semestrów

Zolecenie slosuie się do proktyki rozpoczętei oroz proktyki, ktoro ieszcze się nie rozpoczęło
Szczegoły dolczqce sposobu i formy zoliczenio proklyki zowodowei zostonq określone odrębnym

zarządzeniem.

§5

Proco dziołów odministrocyinych i obsługo interesontów

Zowieszo się korzystonie z Bib|iotekl i Czyielni Ucze|ni.
Za,wjesza się obsługę stocionornq interesoriuszy wewnętrznych i zewnętrznych prowodzanq przez
Dziolv odministrocyine w Kompusie nr 1 i Kompusie nr 2.

Wprowodzo się procę zdolnq dIo wszystkich procownikow Wyzszei Szkoły lnzynierii i Zdrowio
w Worszowie z uwzg|ędnieniem nostępulocych wylycznych:
1) zobowiqzuie sie dyrektoro uczelni do przygofowonio niezbędnei dokumentocii d|o procowników
niebędqcych nouczycie|omi okodemickimi w zokresie polecenie procy zdoInei, w Vm poświodczenie

ie1 wykononia orQz słołego nodzoru ncd reolizociq obowiqzków procowniczych wykonywonych
przez wszystkie piony odministrocii;
2J nouczycieli okodemickich zobowiqzuie się reclizocii obowiqzkow procowniczych zgodnie z § 1

Cbsługo odministrocyino interesoriuszy wewnękznych i zewnęlrznych odbywo się z wykorzystoniem

norzędzi on-|ine, w ]ym komunikocji telefonicznej zgodnie z donymi ieleodresowymi podonymi
no stronie iniernetowei wsiiz.pl.

§ó

Wsporcie dlo studentów

Zobowiqzuje się Dzioł Stypendiow, w lym Komisle SlypendioInq do dostosowonio procesu

przyznowonio świodczeń do ogroniczeń zwiqzanych ze zmieniojqcq siQ sytuociQ zo9rozenio
epidem ioiog icznego poprżeż,.
1 } biezqcq procę zdolnq;
2} przyimowonio niezbędnej dokumentocji slypendiolnei/wniosków studeniów zo pomocq środkow
komunikocii elekironicznei - doręczenio drogq e|ektronicznq no odres: ,l..,-.l .] ..,:,,l_., l..__ll,

3} wydłuzonie terminow no uzupełnienie postępowonio dowodowego;
4) rozpotrywone wnioskow studeniow trybie uproszczonym - zgodnie z regulominem św]qdczeń
dlo studentów;

5) odoptocię rozwiqzcń prownych ij. zmion w sysiemie świodczeń dlo słudentow okreś|onych

odpowiednimi ustowomi, rozporządzeniomi wprowodzonymi w okresie epidemii koronowiruso

CCVID-l9 bez konieczności zmiony regulominu świodczeń d|o studentow Wyższei Szkoiy lnzynierii
j Zdrolvio fzoleco się wówczos zoslosowonie oneksu do przedmioiowego regulominu wskozuiqcego
czosowe zmiony].
Zobowiqzu]e się Dzioł Płotności do stosowonio uproszczone1 procedury rozpoirywonio wniosków
w zokresle wnoszenlo płotności czesnego poprzez,.

] ) biezqcq procę zdolnq;
2) przyjmowonio niezbędnei dokumentocli wnioskow studentów / sluchaczy zo pomocq środkow
komunikocii elektronicznei - doręczenio drogq elektronicznq no oOr.r, ,,'-, l,,,..:,:..::,l,. !.]

Pozyl.ywne opiniowonie przez konc|erzo uczelni, o iłe worunki ekonomiczne no io pozwo|q, wniosków
o przesunięcie rot czesnego, w 1ym przedłuzenie splory zoległości w czesnym moksymolnie do dnio
30.09 .2a2O r. z zcsstrzeżeniem, ze pełnq outonomię w 1ym zokresie posiodo konclerz.
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§7

pozostoło dziołolnosć uczelni

Odwołu;e się wszelkie wydorzenio noukowe, spońowe i orlystyczne orgonizowone przez Uczelnię
oroz inne wydorzenio orgonizowone przez podmioly zewnękzne no terenie Wyżzei Szkoły
lnzynierii i Zdrowio w Worszqwie,
Wstrzymuie się wszelkie wyiozdy słuzbowe procowników, studeniów oroz przyiozdy do Uczelni
gości z zogronicy.

§B

Terminy i postonowienio końcowe

Termjn zowieszenio ksztołcenie no studioch l i ll stopnio, studioch podyplomowych oroz innych
formoch ksziołcenio w Wyzszei Szkole lnzynierii i Zdrowio w Worszowie oraz w podmiotoch
zewnętrznych , może ulec przedłuzeniu. Decyzio w tym zokresie zostonie podlęlo w formie oneksu
do ninieiszego zarzqdzenio lub w romoch kolelnych zorzqdzeń.
Zorzqdzenie wchodzi w życie z dniem 2ó morco 2020 r.

,drowio w worszowie

Grzyb
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Rektor

Wyzszej Szkoły lnzynieriy
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