
Zarządzenie Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

nr 02/09/2020 z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie organizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 

kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  

w związku z epidemią COVID-19 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 67 ust. 4 i w związku z art. 76a ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z 

póź. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374, ze 

zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów określoną niniejszym zarządzeniem w celu 

zapobiegania wśród społeczności akademickiej zakażeniom wirusem SARS-CoV-2  

w związku z epidemią COVID-19. 

2. Organizacja zajęć, zaliczeń i egzaminów określona niniejszym zarządzeniem obowiązuje 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz kursach i szkoleniach prowadzonych  

w Uczelni. 

 

§ 2 

1. Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa 

i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie odbywa się  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Platforma Moodlle oraz 

strona Webex). 

2. Seminaria będą prowadzone z wykorzystaniem metody i techniki kształcenia na 

odległość. W uzasadnionym przypadku Dziekan może podjąć decyzję o prowadzeniu 

wybranych lub wszystkich seminariów w formie stacjonarnej. 

3. Indywidualne konsultacje ze studentami prowadzone będą z wykorzystaniem metody i 

techniki kształcenia na odległość. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, 

Dziekan może podjąć decyzję o prowadzeniu wybranych indywidualnych konsultacji w 

formie stacjonarnej. 

 

§ 3 

1. Wstępna organizacja zaliczeń i sesji egzaminacyjnej zimowej dla studentów powinna 

uwzględniać dwa warianty przeprowadzania egzaminów, zarówno w Uczelni, jak i poza 



Uczelnią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasady przeprowadzania 

zaliczeń i egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej reguluje odrębne 

zarządzenie Rektora Uczelni. 

2. Prowadzący na pierwszych zajęciach w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy) 

przedstawia zasady rozliczania semestralnej pracy studenta oraz sposób sprawdzania 

efektów kształcenia w dwóch wariantach: 

1) w przypadku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu w sesji 

egzaminacyjnej lub 

2) w przypadku braku tej możliwości. 

3. Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej, uzależnione od 

oceny stanu epidemiologicznego w kraju, zostanie ogłoszone do dnia 31 grudnia 2020 

roku. 

4. W przypadku braku możliwości organizacji stacjonarnych egzaminów umożliwi się 

nauczycielom akademickim przygotowanie indywidualnych form i treści 

egzaminacyjnych, bez wymogu zapewnienia standaryzacji sprawdzania efektów 

kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 

5. Nauczycielom akademickim umożliwia się zmianę literatury podstawowej  

i uzupełniającej określonej w sylabusach prowadzonych przedmiotów w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość i w takiej sytuacji 

zobowiązuje się prowadzącego do poinformowania studentów o tej zmianie na 

pierwszych zajęciach. 

6. Nauczycielom akademickim zaleca się aby w miarę możliwości, rekomendowali 

studentom literaturę dostępną w formie elektronicznej. 

 

 

§ 4 

1. Zajęcia w formie kształcenia na odległość realizowane są zgodnie z przyjętym  

w programie kształcenia harmonogramem studiów, w czasie rzeczywistym, za 

pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Uczelnię. 

2. Na potrzeby realizacji wykładów dopuszcza się udostępnianie studentom wcześniej 

przygotowanych autorskich nagrań, przy jednoczesnej organizacji zajęć uzupełniających 

w czasie rzeczywistym, w terminach spotkań ujętych w harmonogramie studiów. 

3. Platforma Moodle jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć, zwłaszcza do 

zamieszczania materiałów dla studentów oraz przeprowadzania testów. 

4. Konsultacje odbywają się zdalnie w dotychczas obowiązującym wymiarze, w terminach 

wskazanych przez prowadzącego zajęcia. W wyznaczonym terminie nauczyciel 

akademicki powinien być dostępny dla studentów na wskazanej platformie.  

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

sprawuje Dziekan. 

 

§ 5 

1. Kształcenie na kursach i szkoleniach organizowanych przez Wyższą Szkołę 

Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

może być prowadzone w formie mieszanej. Rekomenduje się prowadzenie zajęć  



z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na 

specyfikę poszczególnych programów kursów i szkoleń, dopuszcza się organizację części 

lub całości zajęć w siedzibie Uczelni. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć  

w siedzibie Uczelni z uwzględnieniem bieżącego reżimu sanitarnego podejmuje Kanclerz. 

2. Studenci oraz uczestnicy kursów zobowiązani są aktywnie uczestniczyć w zdalnych 

formach kształcenia i realizować program zajęć zgodnie z harmonogramem. 

3. Uczestnicy kursów i szkoleń są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących 

wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń Uczelni, w szczególności w zakresie 

zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału  

w zajęciach w przypadku niestosowania się do tych wymogów. 

4. Uczestnicy kursów i szkoleń wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć  

o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach 

zaplanowanych w siedzibie Uczelni. 

 

§ 6 

1. Dopuszcza się korzystanie z biblioteki funkcjonującej w Uczelni przez studentów oraz 

nauczycieli akademickich. 

2. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych są zobowiązani do przestrzegania 

obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń Uczelni, w 

szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

 

§ 7 

1. Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość, w tym wymagania informatyczne 

umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Uczelni. 

 

§ 8 

1. Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad 

przyjętych w niniejszym zarządzeniu w przypadku zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących związanych ze stanem epidemii. 

 

§ 9 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


