
 
 

   ZARZĄDZENIE 5/03/2020  

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE  

z dnia 27 marca 2020 r.   

w sprawie zapewnienia ciągłości dydaktycznej w okresie zawieszenia zajęć  

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie   

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 511) oraz §9 ust. 2 pkt 2 Statutu Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia z dnia 4 września 

2019 r. Założyciela – Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie 

nadania Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  zarządza się, co następuje: 

 

W celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego w okresie trwania zawieszenia 

zajęć dydaktycznych, wprowadza się następujące zasady: 

§1 

1. Kadra akademicka, w tym lektorzy zobowiązana jest do bieżącego informowania 

właściwych Kierowników Katedr, a w przypadku lektorów Kierownika Studium 

Języków Obcych o realizacji prowadzonej pracy dydaktycznej według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Kierownik katedry i Kierownik Studium Języków Obcych mogą wyznaczyć w ramach 

kierowanej jednostki osobę do gromadzenia  informacji, o której mowa w ust. 1.   

3. W przypadku przekazania Dyrektorowi właściwego Instytutu, a w przypadku lektorów 

Kierownikowi Studium Języków Obcych informacji o realizacji zajęć dydaktycznych, 

zrealizowanych w okresie od  21 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. kadra akademicka, 

w tym lektorzy przekazują informacje dotyczące kolejnych zajęć, które odbędą się po 

wymienionym terminie zgodnie z zapisem ust. 1. 



4. Materiał zbiorczy informacji, o której mowa w ust. 1, Kierownik katedry i Kierownik 

Studium Języków Obcych lub wyznaczone przez nich osoby przekazują Dyrektorowi 

właściwego instytutu w terminach do dnia 15 każdego miesiąca .    

5. Kadra akademicka, w tym lektorzy  zobowiązana jest do gromadzenia cząstkowych prac 

zaliczeniowych studentów w wersji elektronicznej oraz wystawiania ocen cząstkowych 

za wykonane zadania zgodnie z aktualną listą studentów danej grupy. Ocena cząstkowa 

stanowi element oceny semestralnej danych zajęć.  

6. Ocena cząstkowa, o której mowa w ust. 5 wystawiana jest co najmniej raz w miesiącu. 

7. Wykładowca akademicki, w tym lektor zobowiązany jest do udostępnienia 

cząstkowych prac zaliczeniowych, o których mowa w ust. 5 Kierownikowi właściwej 

katedry, a w przypadku lektora Kierownikowi Studium Języków Obcych, Dyrektorowi 

właściwego Instytutu, Prorektorowi ds. dydaktycznych.  

§2 

Promotorzy prac dyplomowych zobowiązani są do przekazania Kierownikowi właściwej 

katedry lub wyznaczonej przez niego osobie informacji o etapie przygotowania przez studenta 

pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. Termin przekazania kierownikom katedr  

informacji upływa w dniu 15 kwietnia br.   

§3  

Dyrektor Instytutu może wskazać kolejne terminy przekazywania informacji, o której mowa                         

w §1 ust. 1 i §2 ust. 1. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

       Prof. dr hab. Henryk Stańczyk  

                       Rektor  

         Wyższej Szkoły Menedżerskiej  

                  w Warszawie  


