
 
 

 

Zarządzenie Rektora 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

w sprawie: organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich oraz studiach podyplomowych i innych formach w związku z obowiązującym 

stanem epidemiologicznym 

 

Działając na podstawie art. 23, art.51a i art.198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-

19, w porozumieniu z Parlamentem studentów, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. uczelnia realizuje zajęcia oraz weryfikuje 

efekty uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią zajęcia 

o charakterze praktycznym, wymagające kontaktu bezpośredniego, ponieważ przypisane do tych zajęć 

efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte poprzez realizację w formie zdalnej, np. zajęcia terenowe, 

laboratoryjne, kliniczne. 

2. Od dnia 25 maja 2020 r. udostępniana jest infrastruktura Uczelni szczególnie studentom ostatnich 

semestrów, m.in. w celu prowadzenia badań niezbędnych do zakończenia prac dyplomowych, 

przeprowadzania zaliczeń i egzaminów praktycznych w środowisku pracy lub środowisku zbliżonym do 

środowiska pracy. 

3. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W wyjątkowych przypadkach, jeśli specyfika przedmiotu na to nie pozwala, weryfikacja efektów może 

odbyć się w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem wszelkich procedur związanych 

z bezpieczeństwem. 

4. Egzaminy dyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie mieszanej, tj. w kontakcie 

bezpośrednim: przewodniczący komisji i student oraz w formie zdalnej: promotor i recenzent. 

5. Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zajęć zobowiązani są do stosowania 

procedur stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia. 

6. W przypadku zmian w ograniczeniach, które mogą zostać ogłoszone przez Rząd, nastąpią korekty co do 

sposobu realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych Uczelni. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

          Rektor 

     
                        prof. WSG dr Marek Chamot 


