
I m ffiHffiffi*szxola..nDrowr I
ZARZADZE|{IE RXKTORA

zdni^27 htegoZ02I r.

w-sprawie organizacji zajgc dydaktycznych dla studetrt6w piervsz€go i drugi€go stopnia,
jednolitych studi6w magisterskich orM doLrorant6w w G6rnoSlqskie; Wyiszi.; Sa<ofe

Hatrdlowej im, Wojciecha Korfantego w Katowicach

Na 
-podstai,?ie $24 ust. I Statutu G6moslqskiej Wyzszej Szkoly Handlowej im. Wojci€cha Korfantego

w Katowicach oraz art. 23 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwt *ry2szvm i nauie
(Dz.U.22020 r. poz.85, zp6in. zm,), w zwi4zku z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacii i N;uki z dnia
25-lytego 2021 r. w spnwie czasowego ograniczenia funkcjonowania niekt6rych podmjot6w syst€mu
szkofnictwa wyzszego i navki w v{iqz](.n z zzpobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID_
19 (Dz. U , 2021 poz. 363) zarz4dzam, co nastgpuje:

$1l. Kszt€lcenie w c6mo6l4skiej Wyzszej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim
202012021, w semestrze letnim, rcalizowane bQdzie metod4 hybrydow+ tj. zar6wno
z zastosowaniem metod ksztalcenia na odlegloS6, jak i w formie stacjonamej, niezaleinie od tego,
czy taka formajest przewidziana w prograrnach ksztalcenia.

2. Przez ks?ta'lcenie (lub w dalszej czgsci ,,zajgcia,,) rozumie sig zajgcia dydaktyczne: iwiczeni4
wyklady, konwersatod4 lekoraty i seminaria dla student6w pierwszego i drugiego stopni4
jednolitych studi6w magisterskich oraz doktomntow.

3. Zalgciu kt6re ze wzglQdu na ich siecyfikq nie mog4 byd prowadzone w formie zdaln€j, odblr,,aj4
sig w formie stacjonamej zgodnie z obowiqzuj4c',rn rezimem sanitamym.

4. K€idego studenta obowiqzuje zapoznanie sig z \\:4lcmymi Gl6wnego Inspektomtu Sanitamego
(link: Ittps://w*v,sov,rllweb/koronawirus/aktualne-zasady-i-osranicze;ia) i postgpowanie
zgodnie z nimi.

5. W formie, o kt6rej mowa w ust. 3 mozna przeprowadzii r6wr\jeZ zajQcia organizaryjne
i adaptacyjne, dla student6w pierwszego roku. Studentom, k6rzy nie zdecyduj4 sig na
uczestnicz€nie y zajgciach, ze wzglgdu na stan zdrowia lub sytuacjl epidemiologiczna
najwainiejsze informacje z*ilzane z firnkcjonowaniem Uczelni zostan4 udostgpnione w formie
pisemnej.

6. ZajeciL o kt6rych mowa w ust. 2 i 3, okresla Prorekor ds. ksztalcenia w oorozumieniu
z pro&iekanami ds. wlaSciwych kierunk6w.

$2
Zajgcia, k6re odb).ir'ajq sig w formie zdalnej, odb''waj4 sig za posrednictwem plaformy MS Teams.
PrakE/ki zawodowe realizowane s4 w formie bezposredniej, z zachowaniem obowi4zujqcego
rezimu sanitamego, chyba Ze Fogram p.aktyk umozliwiajej realizacjg w formie zdalnej.
Zajgcia wychowania fizycznego prowaclzone sQ w formie wskazanej przez Centrum Organizacji
Ksztalcenia.
Lekomtyjgzyk6w obcych pmwadzone sq w formie zdalnej.
Prowadzqcy prowadzi ewidencjQ zajQ6, w tym odbywaj4cych si9 w formie zdalnej, weryfikuj4c
uczestnictwo student6q doktorant6w lub uczestnik6w zai96.
Ewidencjg, o kt6rej mowa w ust. 5, prowadzi siQ odr9bnie ala kazdego kierunku, przedmiotu, formy
studi6w, zgodnie z S 3 ust. 3 i 4, uwzglgdniaj4c wylqczxlie zz1gcia, k6re odbyly sig w pelnym
wymlafze goclzln,
Ewidencjg naleiry ptzekaza6 w formie elekronicznej do Cenhum Organizacji Ksztalcenia, w dniu
realizacji zajgi dydaktycmych.
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s3
l. Realizuj4cy zajgcla mbowi4z,.tri sq do przeprowadzenia w trybie zdalnym wszystkich

powierzonych im zajga dydaklycziych w spos6b zgodny z obowi4zuj4cq Kart4 Przedmiotu
w terminach uzgodnionych w harmonogramie zajgi.

2. Udostgpnianie studentom i doktorantom materiat6w do samodzielnej nauki niejest r6wnoznaczne
z przeprowadz€niem zajl6.

3. Realizacja zajgd dydaklycmych *ymaga udokumentowania popzez wypelnienie ,,Sprawozdania z
tealizacji zzj96 dydaktycznych" wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr I do niniejszego
Zatz4dzEnia.

4. Sprawozdania nale2y wysyla6 w pliku w formacie .doc na adr€s dosaAgwdlp! lub poprzez aplikacjg
intemetow4 Microsoft Forms dostgpn4 w ramach pakietu Office365, po kazdym dniu, w kt&',rn
realizowane by+y zajgcia.

5. Dokumentacja wymieniona w pkt 4 podlega ocenie odpowiedniego Prodzi€kana i stanowi podstawg
umania spelnienia obowiqzku Swiadczenia pracy, tak)rc tei wykon],wanej w trybie zdalnym, oraz
rozliczenia czasu pracy nauczyciela akademickiego.

6. Prodziekani ds. kierunk6)v studi6w zobowi4zani sq do wzmozonej kontrolijakoSci realizowanych
zaji6, w tym prowadzonych zdalnie oraz do hospitacji wybranych aj9i.

7. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizowad mozliwosd kontynuacji pracy
badawczej student6w i doktorant6w r6wnie2 w systemie zdalnym.

8- Pracownicy badawczo-dydaktycmi oraz dydaktycmi rnajq obowiqzek prowadzenia konsultacji dla
student6w i dokorant6w tak2€ w formie konsultacji zdalnej, w stalych godzinach, uprzednio
ustalonych i ogloszonych na stronie intemetowej jednostki.

s4
1. Studenci zobov.ti4z tri sA do akg.wacji konta w Ofiic€ 365 (instrukcja dostgpna po z logowaniu

w Wirtualnej Uczelni oru pod adresem www.gwsh.pl/office365).
2. Zajecia, zdalne prowadzone sq w zespolach utworzonych w aplikacji MS T€ams przez

prcwadzqcego zzj?cia.
3. Prowadz4cy zajgcia w formie zdalnej zobowiqzani sA do utworzenia swojego zespolu zgodni€

z instrukcj4 stanowiqc4 zalqcznik nr 2 do niniej szego zarz4dzenia.
4. Dor?czanie student6w do zespol6w w aplikacji MS Teams odby'wa sig zgodnie z instrukcj4

stanowi4c4 zal4cmik ff 3 do niniejszego zarz4dzenia.

$s
L W czasie trwania zajgc z wykorzystaniem aplikacji MS Teams Student:

l) jest zobowi4zany uzyrvad mikofonu, w celu potwierdzenia obecnoSci oraz samodzielnoici
podejmowanych na ajgciach zadai,

2) uczestniczy aktywnie w zajgciach oraz poddaje sprawdzeniu swojA wiedzg, w spos6b ustalony
na zajpciach.

2. Prowadz4cy sprawdza obecnoS6 Student6w poprzezjej weryfikacjg na podstawie fonii.
3. Prowadz4cy zajgcia w kazdym momencie ma prawo 2qdania od Studenta wl4czenia mikofonu.

Niedostosowanie si9 przez Studenta do polecenia bgdzie trakowane jako nieusp.awiedliwiona
nieobecnos6 na zaj gciach

4. W hakcie przeprowadzania kolokwi6w zaliczeniowych orv eEz min6w prowadz4cy moze
wymaga6, by Student mial wl4czon4 sprawnq kamerq oraz mikofon.

5. Wszelkie usterki techniczne, w czasie odpowiedzi ustnych, kolokwi6w czy egzamin6w
interpretowane se na niekorzydi Studenta.

6. W przypadku przedstawienia przez Studenta dowodu potwierdzaj4cego zewngtrzne problemy
zpol4czeniem, przywmca si9 mozliwo6i udzielenia odpowiedzi lub zaliczenia przedmiotu
w odpowiednim terminie.

7. Zabronione jest przekazywanie link6w osobom spoza gupy uprawnionych student6w, a takZe
korzystdie z program6w, k6re powielaj4 obraz i/lub diwigk oraz udostgpniania innym osobom
prowadzonych zaj96.

8. Naruszenie praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku moze poci4gr4c za sob4 skutki
prawne, przewidziane w przepisach powszechnie obowi4zuj4cych, w tym, migdzy innymi, ustawy



o pmwie autorskim, Kodeksie cywilnym, Kodeksie Kamym oraz ustawie prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce.

s6I. W celu zapewnienia maksl,rnalnego bezpiecze6stwa uczestnik6w zajgi omz pracownik6w Uczelni
zajgcia w formie stacjonamej odbl'waj4 si9 z zachowaniem nast9puj4cych zasad:

l) na terenie Uczelni obowiqzuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy Srodk6w
okeSlonych obowiEzuj4cymi przepisami praw4 z $tyt4czqniem miejsc wlrainie
oznaczonych. W salach, w kt6rych odbywajq si9 zajgcia, zalecane jest noszenie 6rodk6w
ochrony osobistej, chyba, 2€ charakter zaj96 *f/musza ich zastosowanie;

2) czekqqcy na wej6cie na zajgcia stud€nci powinni zachowa6 odstgp zgodny z obecnie
wymaganymi zaleceniami Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego;

3) na terenie Uczelni oraz w pomieszczeniach, w kt6rych odb),wajq sig zajgcia, nie mog4
przebl'wa6 osoby postronne, inne niz pracownicy uczelni oraz uczestnicy planowanyah
zaJ9a:

4) uczestnicy zaj96 powinni zajmowa6 miejsca z zastosowaniem zasady zachowania
odlegloSci. Powyzsza regulacja nie ma zastosowania, gdy charakter zajgi tego wymaga;

5) kazdy Sfudent korzysta z wlasnych przybor6w koniecznych do uczestnictwa w zajgciach,
tj. np. maseczki, obuwia zmiennego, za wyjqtkiem rych zapewnianych przeztJczelnji;

6) przed wejiciem do pomieszczenia, gdzie realizowane majq by6 zajgcia, uczestnicy powinni
zdezynfekowa6 r9ce plynem do dezynfekcji.

2. Do zadari prowadzqcego zajgcia nale2y wiehzenie sali w trakcie prz€rwy pomigdzy za.jgciami oraz
dopilnowanie dezynf€kcji przedmiot6w wsp6lnych.

3. W salach, w kt6rych prowadzone sq zajgciajak i w rrakc;e przerw pomigdzy nimi, obowi4zuje zakaz
spozywania j edzenia.

4. Kazdorazowo prowadzqcy zajgcia, o k6rych mowa w g 1 moze wymaga6 dodatko*ych jrodk6w
ochrony i be4rieczefistwa, w zaleznosci od rodzaj u prowadzonych zaj9t, zgodnie z r€komendacjam i
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. O dodatkowych srcdkach ochrony i bezpieczeistwa
prowadz4cy informuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

s7L W zajgciach moze uczestniczJi wylqcznie osoba zdrowa, bez objaw6w chorobowych sugeruj4cych
chorobg zakain4.

2. Nie mog4 w nich uczestniczy6 studenci i prowadz4cy zajQcia,kt6rzy s4 chorzy, przeb)..rvaj4 w domu
z osobq odb,,waj4cq kwarantanng lub izolacjg w warunkach domowych, albo sami s4
objQci kwarantannq lub izolacj4 w warunkach domo\aych.

3. Za nara',enie innych os6b na zarazenie chorobq zakaznA mozna poniedi odpowiedzialno66 kamq,
c)'wilnq i administracyj nq.

4. W przypadku, gdy uczestnik nie byl Swiadomy choroby i uzyskal o niej wiedzg po zajgciach,
zobowiqzanyjest do poinforrnowania Uczelni niezwlocmie po uzyskaniu powyzszej informacji.

5. Procedura zglaszania informacji dotyczqcych kwarantanny lub izolacji uczestnik6w zajgi
w zwiqzku z Covid-19 dostgpnajest pod adresem https://wwrv.gwsh.pyuczelnia,/covid.html

sEW pftypadku podejrzenia wyst4pienia z kazenia u uczestnika zajgi naleiry przestrzegaa
obowipujacych na terenie Uczelni wytycznych dotycz4cych postgpowania w takich wypadkach.
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Wszelkie \Wdarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie GWSH muszq
uzyskai uprzedni4 zgodg wla6ciwych wladz Uczelni.
Wyjzdy i pr4iazdy pracownik6w, student6w i dokorant6w GWSH wymagaj4 uzyskania
indy,widualnej zgody Prorektora ds. organizzcji i rozwoju.
Wyjazdy, kt6re zostaly ziealizowane bez powy2szej zgody nie zostan4 rozliczone.
Biblioteka GWSH dziala z zachowaniem zasad obowiqzuj4cego rezimu sanitamego.

3.
4.



5. Szczeg6lowe zasady dzialar\ia Biblioteki GWSH ustala prorektor ds. organizacji i rozwoju
z uwzglQdnieniem obowiqzuj4cego rezimu sanitamego.

$10
1. Zasady okeslone w niniejszym zarzqdzeniu mog4 ulec znianie, w zaleinosci od sytuacji

epidemiologicanej.
2. Nadz6r nad..wla6ciw4 realizacj4 postanowiei ninie:szego zarz4dzEnia spmwuje prorekor

qs. orgamzacJl I rozwoju.

srr
Tmci moc obowiqzuj4c4 zarz4dzenie Rektora C6mo3l4skiej Wy2szej Szkoly Handlowej im.
W. Korfantego w Katowicach z dnia 9 !}rzednia 2020 r. w sprawie organ iz^cji zajQa dydakrycnych.

$12
Zarz4dznnie wchodzi w 2rycie z dniem podpisania i obowi4zuje do odwolania.
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Zalacznikil
1. Spmwozdanie z realizacji zaj96 dydaktycznych;
2. Instukcja tworzenia Zespolu w MS Teams;
3. Instrukcja dolQczania do Zespolu MS Teams za pomocq kodu.
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