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Zarządzenie nr 1/2021

Rektoro

W}zszei SrkĄ lnżynierii i Zdrowio w Worszowie
'l
z dnio luĘo 2O2l roku

w sprowie organizacii planówzaieó w semeslrze

w czasie epldenii
Dziołoioc no podslowie oń. 23 ust. 2 pkt

flqwo oszkolniclwie wyższym inouce
Szko/y lnzynierii

2,
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art.50 usl.
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z2020

lenin

roku

2020/202l

COWD|?

l iorł.5l usi. l
r. poz. 85

ustcwy

zdniq2a lipco 20lB

zezm.), § 17

ust.

ó
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SłołułuWyższel

i Zdrowla w Warszawie orqz z uwogi no okiuolnq sYuocie epidemiologicznq w

kroiu

zorzqdzam, co noslępu]e:

§l
W

semestrze letnim roku okodemickiego 2O2O/2a21 konlnuuie

się hybrydowy system

ksztołcenio

dlo wszystkich kierunków i form ksżołcenioprowodzonych no Uczelni, co oznoczg, ze trodycyino formo
ksztołcenio będzie wspomogono ksztołceniem powodzonym

z wykorzystoni"*

l.n*tod

i fechnik ksztołcenio

no odległość.

W zwiqzku z po,wyżsllm.

o}

trodycyino formo ksżołcenio będzie dotyczylo zoięc orgonizowonych

w

formie: ćwiczeń

speciolisrycznych, ćwiczeń worsztoiowych, loboroioriów, ćwiczeń klinicznych oroz seminoriów
dypIomowych;

b}

zdolno {ormo ksztołcenic będzie doiyczyło zoięć orgonizowonych w formie: wykłodów, ćwiczeń
oudytoryinych i lektorqtów.
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l. W

przypodku zmiony poziomu zogrozenio epidemiologicznego Rektor Uczelni moze odroczyć

orgonizociQ zoięć wĄ/mienionych

w§ l

pkt.

o, no łermin poźnieiszy, kiedy nie będzie

islnioło

zogrozenie dlo zycio i zdrowio społecznościokodemickiei WSliZ w Worszowie.

2.

W szczególnie uzosodnionych przypodkoch
wymienionych

w§ 1

Rekior Uczelni moze podioć decyzie o orgonizocii zoięć

pkt. b, w kodycyinei formie, fezeli będzie ono mioło szczegcrlny

wpb^rv

no iokośćksźołceniooroz efekiywnośćnobywonio zokłodonych dlo kierunku efektów uczenirs się/
ksztołcen io,

§3
l

.

Zo[ęcio prowodzone w trodycyinei formie ksztołcenio będq orgcnizowone w Kompusie nr 1 [ul. Bitwy

Worszowskiei 192a r. nr 1 B] oroz Kompusie nr 2 [Aleie Jerozolimskie

2.

95o].

Zoięcio prowodzone z wykorzystoniem melod i technik ksżołceniono odległośćbędq orgonizowone
z wykorzysio n iem

3.

1

plotform : Cl ickMeeli

n

g

ol

az CiscoWebex.

Dopuszczo się mozliwośćzmiony orgonizoc|i seminoriów dyplomowych

ze

spotkoń grupowych

no indywiduolne konsuliocie, iezeli zmiono będzie mioło pozylywny wpływ no iokośćwspółprocy
sfudento

w

z

promotorem . Przy czym konieczne iest zostosowonie się do terminów spoikoń ustolonych

plonie zoięć, Osiotecznq decyzie podeimule

w tym przypodku promolor, po

wcześnieiszym

uzgodnieniu zosad ze studentomi.
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l,

Plony zojęć no semestr letni

r/a 2020/2021 zosionq

udoslępnione

w informolycznym

systemie

obsługi studiów oroz gobloioch informocyinych znoiduiqcych się no terenie Uczelni noipoźniei
no

2.

l0

dni przed plonowonym terminem zojęć.

Done do logowonio do zoieć prowodzonych

z

wykorzystoniem metod

i

iechnik kszłołcenio

zo pośrednictwem informotycznego syslemu obsługi studiów
2a21 r., gdzie ich terminorz będzie lozsomy z plonomi zoiQć,

no odległośćzostonq udostępnione
nolpóźniei

w dniu 25

lutego

o kłórych mowo w § 4 usi.

1.

§5

l.
2.

Zoięcio dydoktyczne orgonizowone w {ormie irodycy|nei będq w dolszym ciqgu orgonizowone
we włościwymrygorze sonitornym, co określoćbędq koleine Zarzqdzenia Rekioro.

Nieobecność no zoięcioch nie będzie mogło być powodem do nie klosfikocli sludento,/ słuchoczo

z

donego modułu zoięć, Niemnie| studeni,/ słuchocz iest zobowiqzony do nobycio włościwych

efektów uczenio

się/

ksżołcenio po ustoleniu worunków

odpowiedziolnym zo przedmiot.

z

nouczycielem okodemickim
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Rektoro Wyższei Szkoły lnzynierii i Zdrowio w Worszowie

r. w sprowie orgonżoc[i roku okodemickiego

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 1

luĘo 2a21

VtĄaszelS*oły
dr n. chem.

dnio

2a2O/2O21 pozostoie w mocy.

r. i obowiqzuie do odwołonio.

tj ltorvla w Worszowie
Grzyb

z

