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Zarządzenie nr 19/2020/2021 

Rektora 
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

z dnia 6 listopada 2020 roku 
 

w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 9 listopada 2020 r. w okresie 
obowiązywania obszaru czerwonego na terenie kraju. 
 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 16.10.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. Dz. U. 2020, poz. 1835), w związku 
z decyzjami Rządu dotyczącymi podjęcia dalszych niezbędnych środków w walce z wirusem 
SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez 
ograniczenie bezpośrednich kontaktów oraz Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa §20 
ust. 3, zarządzam co następuje: 

§ 1 
1. Począwszy od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r. włącznie, zajęcia w Uczelni 

realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
2. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, wymagające realizacji efektów uczenia się 

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, mogą być realizowane 
w siedzibie Uczelni jedynie dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, 
studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków.  

3. Decyzję o realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla wszystkich 
pozostałych lat studiów będą podejmowali dziekani poszczególnych wydziałów 
uwzględniając specyfikę kierunków i aktualną sytuację epidemiczną.  

4. W okresie zawieszenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne wszystkie jednostki 
zobowiązane są do reorganizacji harmonogramów zajęć i takie ich dostosowanie, aby 
zrealizować możliwie najwięcej zajęć teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, w trybie zdalnym synchronicznym. 

5. Dziekan może zezwolić na zajęcia w kontakcie z nauczycielem w szczególnych 
przypadkach, na wniosek prowadzącego i studentów, i za zgodą Prorektora ds. dydaktyki. 
Tryb i forma realizacji wszystkich wyżej wymienionych zajęć może ulec zmianie 
w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, regionie i na Uczelni.  

6. Kształcenie podyplomowe odbywa się jedynie w formie zdalnej, z wyjątkiem zajęć 
niezbędnych do uzyskania umiejętności praktycznych, o czym decyduje Prorektor ds. 
dydaktyki.  

§ 2 
W mocy utrzymane pozostaje Zarządzenie nr 28/2020 Prorektora Wyższej Szkoły Finansów 
i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 10 września 2020 r., w sprawie: zasad bezpieczeństwa 
funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w warunkach epidemii COVID-19.  
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
Dr hab. Inż. Jacek Binda, prof. WSFiP 

Rektor 
 


