
 
 

 

Zarządzenie Rektora 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora z dnia 11.03.2020 r. z późn. zm. 

 

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Parlamentem studentów oraz 

w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.03.2020 r., zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedłużam termin odwołania zajęć realizowanych w kontakcie bezpośrednim do dnia 24 maja 2020 r.  

2. Jednocześnie, w tym czasie Uczelnia zobowiązana jest do realizacji zajęć oraz weryfikacji efektów 

uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

3. Dopuszcza się realizację zajęć w kontakcie bezpośrednim w środowisku pracy, gdy studenci i prowadzący 

są pracownikami danego podmiotu. 

4. Dopuszcza się realizację zajęć w kontakcie bezpośrednim, realizowanych w środowisku pracy, w tym 

w ramach studiów dualnych, pod warunkiem zachowania wszelkich procedur związanych 

z bezpieczeństwem studentów w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. 

5. Przewiduje się dokonywanie modyfikacji w organizacji roku akademickiego, udostępnianie 

infrastruktury Uczelni szczególnie studentom ostatnich semestrów, m.in. w celu prowadzenia badań 

niezbędnych do zakończenia prac dyplomowych, przeprowadzania egzaminów praktycznych 

w środowisku pracy lub środowisku zbliżonym do środowiska pracy, pod warunkiem zachowania 

wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem studentów w związku z obowiązującym stanem 

zagrożenia epidemicznego.  

6. Informacje dotyczące ust. 5 zostaną podane do wiadomości po 17 maja 2020r. 

7. W przypadku zmian w ograniczeniach, które mogą zostać ogłoszone przez Rząd, zgodnie z nimi nastąpią 

korekty co do sposobu realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych Uczelni. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 roku. 

                     Rektor 

               
                         prof. WSG dr Marek Chamot 


