Decyzja nr 6/2022
Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale
Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę
synchroniczną
Na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia
14 września 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji,
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów
dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku,
postanawiam, co następuje:
§1
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, od dnia 26 lutego 2022 r.
do 3 kwietnia 2022 r. wykłady na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB prowadzone są
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy
EduPortal, zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć, w formie synchronicznej, tj.
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia i studentów, w sposób zapewniający uczestnikom zajęć dydaktycznych
możliwość wypowiadania się w ich toku.
§2
1. Nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w siedzibie uczelni, z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego będącego własnością uczelni.
2. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę, w wyjątkowych i uzasadnionych
przypadkach, na realizację zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, poza
siedzibą uczelni z wykorzystaniem sprzętu komputerowego będącego własnością
prowadzącego zajęcia.
§3
1. Prowadzący wykłady w formie synchronicznej, którzy za zgodą dziekana realizują
zajęcia dydaktyczne na WEiF poza siedzibą uczelni, zobligowani są do
wypełnienia sprawozdania z realizacji przedmiotu w formie zdalnej oraz
przesłania go na adres e-mail weif_zdalne@uwb.edu.pl.
2. Sprawozdanie należy przesyłać co miesiąc, w terminie do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu objętym okresem sprawozdawczym.
3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§4
Decyzję dotyczącą formy prowadzenia wykładów na studiach podyplomowych
i studiach doktoranckich podejmują odpowiednio kierownik studiów podyplomowych
oraz kierownik studiów doktoranckich.
§5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 r.
Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Załącznik nr 1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDMIOTU W FORMIE SYNCHRONICZNEJ
zrealizowanego na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB
I. Opis przedmiotu
Prowadzący przedmiot:
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
II. Opis zajęć dydaktycznych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Temat zajęć

Termin realizacji zajęć

