
Zarządzenie nr 7/2020 

Dziekana Wydziału Zamiejscowe w Chorzowie  

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany zasad zaliczania przedmiotów w sesji przedłużonej semestru zimowego oraz w 

semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020  

 

 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (tekst jednolity 

przyjęty uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z 

dnia 28 lutego 2020 roku), § 24 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu nadanego zarządzeniem nr 30/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia  

1 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu, w związku z § 1 p. 2, ust. 3 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. 2020 poz. 511 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W terminie do 15 kwietnia 2020 roku wykładowca jest zobowiązany zweryfikować, czy przewidziane 

w karcie przedmiotu warunki zaliczenia mogą być zastosowane z wykorzystaniem metod zdalnego 

prowadzenia zajęć. 

 

 § 2 

Wykładowca może określić inne warunki zaliczenia przedmiotu niż określone w karcie przedmiotu, 

jeżeli zastosowanie przewidzianych wcześniej warunków napotyka trudności w związku ze zdalną 

formą prowadzenia zajęć. 

 

§ 3 

W szczególności, gdy do warunków zaliczenia należy kolokwium lub egzamin pisemny, wykładowca 

zobowiązany jest określić alternatywny sposób weryfikacji efektów kształcenia/uczenia się.  

  

§ 4 

W terminie określonym w § 1, w e-serwisie do przedmiotu na platformie Moodle, wykładowca jest 

zobowiązany zamieścić plik: „Zasady zaliczenia w trybie zdalnym", w którym precyzyjnie określi 

warunki zaliczenia przedmiotu. Zasada ta obejmuje zarówno sytuację, gdy zasady zaliczenia zostały 

zmienione w stosunku do karty przedmiotu, jak i sytuację, w której zmiany nie nastąpiły. 

 

§ 5 

Dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów kształcenia/uczenia się wykładowca jest 

zobowiązany zarchiwizować na platformie Moodle. Inna forma trwałego przechowywania 

dokumentacji jest dopuszczalna pod warunkiem umożliwienia dostępu do niej właściwemu 

menedżerowi kierunku. 




