
 

Bielsko-Biała 25 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
Wykładowcy i Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, do 24 maja br. nadal pozostają zawieszone wszelkie zajęcia na 
studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach. Zajęcia prowadzone będą zdalnie, 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Wobec powyższego, aby zakończyć cykl kształcenia 2019/2020 (w tym sprawnie przygotować letnią 
sesję zaliczeniowo- egzaminacyjną), podjęto następujące decyzje: 

1. Zimowa sesja poprawkowa przedłużona zostaje do dnia 18 maja, 
2. Zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach odbywać 

się będą w trybie zdalnym do odwołania (ostateczna decyzja Władz Uczelni zależna będzie od 
bieżących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 

3. Zaplanowany zostaje dodatkowy zjazd na studiach niestacjonarnych w dniach 13-14 czerwca, 
4. Letnia sesja egzaminacyjna pozostaje bez zmian: od 22 czerwca br. - dla studiów 

stacjonarnych, od 20 czerwca br. - dla studiów niestacjonarnych, 
5. Terminy obron pozostają bez zmian: podstawowy trwa do 17 lipca br., uzupełniający 

rozpoczyna się od 1 września br. 

Wykładowcy proszeni są o przygotowanie zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej z wykorzystaniem 
technologii informatycznych (platforma Moodle lub Microsoft Teams) - zaleca się korzystanie 
z platformy Moodle. Forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów musi zapewniać kontrolę 
przebiegu weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się oraz jego 
rejestrację. Ostateczna decyzja o trybie i formie prowadzenia zaliczeń i egzaminów 
(z wykorzystaniem z wykorzystaniem technologii informatycznych lub forma stacjonarna) będzie 
uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
o czym zostanie Państwo wcześniej poinformowani. 
Pozostałe zapisy Zarządzenia Rektora nr 1/2019/2020 w sprawie ramowego harmonogramu roku 
akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pozostają bez 
zmian. 
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