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GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

pam

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Katowice Business University

ZARZĄDZENIE REKTORA
z dnia 13 września 2021

r.

w sprawie działania Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach
w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie $24 ust.

Statutu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
— Prawo o szkolnictwie
w Katowicach oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018
wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020
poz. 491
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018
w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661) zarządza
co następuje:
1

r.

r.

się,

r.
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Zarządzenie reguluje działanie uczelni w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
okresie stanu epidemii, w zakresie:
w roku akademickim 2021/2022,
1) organizacji kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz na jednolitych
studiach magisterskich;
2) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

w
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1.

Kształcenie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim
2021/2022, realizowane będzie metodą hybrydową, tj. z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub na terenie uczelni.

2.

Określając plan zajęć dydaktycznych Dziekan ds. studenckich uwzględnia, w miarę możliwości,
zasadę, że w danym dniu kształcenie może odbywać
w jednej formie.
Konwersatoria prowadzone
32
osób, a także wszystkie wykłady prowadzi
grupy powyżej
w formie kształcenia na odległość. Inne formy kształcenia prowadzi się w formie stacjonarnej.

3.
4.

2.
3.

uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z możliwościami technicznymi
lokalowymi, Dziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na prowadzenie ćwiczeń
technik kształcenia na odległość.
z wykorzystaniem metod

i

się
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Zajęcia, które odbywają
w formie zdalnej, odbywają się za pośrednictwem Platformy MS Teams.
Studenci zobowiązani są do aktywacji konta w Office 365 (instrukcja dostępna po zalogowaniu
w Wirtualnej Uczelni oraz pod adresem www.gwsh.pl/office365).
Zajęcia zdalne prowadzone są w zespołach utworzonych w aplikacji MS Teams przez
prowadzącego

4.

się

W

i

l.

się

dla

zajęcia.

Dołączanie studentów do zespołów w aplikacji MS Teams odbywa się zgodnie z instrukcją
stanowiącą załącznik nr do niniejszego zarządzenia.
1

ul.

Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, tel.: 32 35 70 500

www.gwsh.pl

W
w
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W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć
oraz pracowników Uczelni
zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się z zachowaniem następujących zasad:

na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki,
z wyłączeniem miejsc wyraźnie oznaczonych;
2) na terenie Uczelni oraz w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, nie
mogą
przebywać osoby postronne, inne niż pracownicy uczelni oraz uczestnicy zaplanowanych
zajęć;
3) uczestnicy zajęć powinni zajmować miejsca z zastosowaniem zasady zachowania
odległości. Powyższa regulacja nie ma zastosowania, gdy charakter zajęć tego
wymaga;
4) każdy student korzysta z własnych przyborów koniecznych do uczestnictwa
zajęciach,
np. maseczki, obuwia zmiennego, za wyjątkiem tych zapewnianych przez Uczelnię;
5) przed wejściem do pomieszczenia, gdzie realizowane mają być
zajęcia, uczestnicy powinni
zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
Do zadań prowadzącego zajęcia należy wietrzenie sali w trakcie
przerwy pomiędzy zajęciami oraz
dopilnowanie dezynfekcji przedmiotów wspólnych.
salach, w których prowadzone są zajęcia jak w trakcie przerw pomiędzy nimi, obowiązuje zakaz
spożywania jedzenia. Miejsca, w których możliwe
spożywanie posiłków zostaną wyraźnie
oznaczone.
Każdorazowo
prowadzący
zajęcia
może
wymagać
środków
dodatkowych
ochrony
i
bezpieczeństwa, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z rekomendacjami
Ministerstwa Edukacji i Nauki. O dodatkowych środkach ochrony i bezpieczeństwa
prowadzący
informuje z odpowiednim wyprzedzeniem.
1)

i

jest
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W zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez
objawów
sugerujących chorobę zakaźną.
W przypadku, gdy uczestnik nie był świadomy choroby i
uzyskał o niej wiedzę
zobowiązany jest do poinformowania Uczelni niezwłocznie po uzyskaniu powyższej
W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u uczestnika
zajęć należy
obowiązujących na terenie Uczelni wytycznych dotyczących postępowania w takich

chorobowych

po zajęciach,
informacji.
przestrzegać
wypadkach.
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Zasady określone w niniejszym zarządzeniu mogą ulec zmianie, w szczególności w zależności od
sytuacji epidemiologicznej.
Nadzór nad właściwą realizacją postanowień niniejszego zarządzenia
sprawuje Prorektor ds.
organizacji i rozwoju.

W zakresie organizacji

87

kształcenia na studiach podyplomowych

niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi

w

stosuje się odpowiednio przepisy

88

życie z dniem podjęcia.
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