
 
Załącznik do Zarządzenia nr 28/2022  

Rektora UEP z dnia 6 kwietnia 2022 roku  

 

 

Zarządzenie nr 3/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 18 stycznia 2022 roku 

 

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 

 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ust. 1 i w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ze 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 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2095, ze zm.), zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej UEP lub Uczelnią) 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 

2021/2022 odbywa się w budynkach Uczelni z zastrzeżeniem § 7.  

2. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o „budynkach Uczelni” rozumie się przez to 

również pomieszczenia zlokalizowane w budynkach niebędących własnością Uczelni, które 

Uczelnia wykorzystuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie zawartych 

umów z osobami trzecimi.   

3. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie 

ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk 

zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dyrektor 

studiów. 

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

sprawuje właściwy dyrektor studiów.  

 

§ 2 

1. Kształcenie na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej co do zasady odbywa się 

w budynkach Uczelni. Dopuszcza się możliwość prowadzenia całości lub części zajęć, 

prowadzonych przez osoby spoza UEP, w formie zdalnej z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania 

zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między doktorantami 

i osobami prowadzącymi zajęcia.  



2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach doktoranckich i w Szkole 

Doktorskiej sprawuje odpowiednio właściwy kierownik studiów doktoranckich albo 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej.  

 

§ 3 

1. Kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez 

Centrum Edukacji Menedżerskiej (CEM) realizowane jest w budynkach Uczelni, zdalnie lub 

hybrydowo. 

2. Zakładany tryb realizacji zajęć dydaktycznych na danej edycji studiów podyplomowych, 

tj.: 

1) tryb, w którym zajęcia w całości odbywają się w budynkach Uczelni, albo 

2) tryb, w którym zajęcia w całości odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, albo 

3) tryb mieszany, w którym część zajęć dydaktycznych przeprowadzana jest 

w budynkach Uczelni, a część zdalnie 

– określa zarządzenie Rektora w sprawie uruchomienia rekrutacji na daną edycję studiów 

podyplomowych. 

3. Na wniosek kierownika studiów podyplomowych, złożony w trakcie trwania danej edycji 

studiów podyplomowych, dyrektor CEM może wyrazić zgodę na przeprowadzenie części 

lub całości zajęć dydaktycznych w innym trybie niż określony w zarządzeniu Rektora 

w sprawie uruchomienia rekrutacji na daną edycję studiów podyplomowych, w tym także 

w trybie hybrydowym.  

4. Decyzję o trybie realizacji zajęć dydaktycznych na kursach i szkoleniach organizowanych 

przez CEM podejmuje dyrektor CEM. 

 

§ 4 

Zajęcia na kursach innych niż określone w § 3, stażach i innych formach kształcenia, odbywają 

się w budynkach Uczelni, zdalnie lub hybrydowo. Decyzję o formie prowadzenia zajęć 

podejmują jednostki odpowiedzialne za koordynację powyższych form kształcenia. 

 

§ 5 

1. Zajęcia realizowane przez pracowników UEP w ramach klas akademickich i patronackich 

są prowadzone w całości lub w części w budynkach Uczelni, w formie zdalnej, hybrydowej 

lub w budynku szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy 

akademickiej lub patronackiej określa pełnomocnik rektora ds. klas akademickich 

i patronackich w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia. 

2. Zajęcia realizowane w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej, Ekonomicznego 

Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty są prowadzone w całości lub 

w części w budynkach Uczelni, w formie zdalnej lub hybrydowej. Plan prowadzenia zajęć 

przygotowują jednostki odpowiedzialne za koordynację powyższych form kształcenia.  

 

§ 6 

Sposób przeprowadzania egzaminów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach 

doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej, a także egzaminów dyplomowych uregulowany jest 

w odrębnym zarządzeniu. 



§ 7 

Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia części lub wszystkich zajęć hybrydowo, lub 

zdalnie w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, lub zmiany wytycznych, zaleceń 

czy nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

Do synchronicznego kontaktu ze studentami/doktorantami należy wykorzystywać platformę 

MS Teams. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym/hybrydowym muszą odbywać się 

w terminach wskazanych w planach zajęć. Zmiana formy prowadzenia zajęć i sposób ich 

organizacji zostaną zakomunikowane z wyprzedzeniem.  

 

§ 8 

(uchylony) 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania. 

 

     REKTOR 

 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


