
Zarządzenie nr 6/03/2020  
Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  

z dnia 24 marca 2020 roku 
w sprawie zmian w organizacji kształcenia  

  
Na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.511), zarządza 
się, co następuje: 
 
 
Ustala się następujące zmiany w organizacji kształcenia w Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie: 

 
 § 1 

1. Wszelkie zajęcia  dydaktyczne oraz konsultacje dla studentów zaplanowane w Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będą 
realizowane w formie kształcenia na odległość. Dniem rozpoczęcia zajęć jest dzień 27 marca 2020 
r.   

2. Wszystkie treści programowe powinny zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 
r. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany literatury określonej w sylabusach zajęć oraz modyfikacji treści 
programowych w zakresie dostosowującym je do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na 
odległość. Za poinformowanie studentów o takiej zmianie odpowiedzialna jest osoba prowadząca 
zajęcia.  

4. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zobowiązuje się do przedstawienia studentom do dnia 
15 maja 2020 r. alternatywnego, odpowiedniego dla kształcenia na odległość, sposobu zaliczenia 
zajęć, który zostanie wprowadzony w przypadku braku możliwości organizacji w siedzibie uczelni 
zaliczeń, egzaminów w formie stacjonarnej.  

5. Zajęcia mogą być prowadzone z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość oferowanych 
i wskazanych przez AEH w Warszawie, przy zachowaniu ochrony danych osobowych uczestników 
procesu dydaktycznego.  

6. Zajęcia dydaktyczne i konsultacje ze studentami należy prowadzić poprzez platformę Microsoft 
Teams. Inne narzędzia, w tym system Extranet, należy traktować jako uzupełniające i stosować je, 
o ile wynika to ze specyfiki prowadzonych zajęć lub konsultacji.   

7. Materiały dydaktyczne, wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć na platformie MS Teams 
należy dodatkowo trwale udostępnić odpowiednim grupom studentów w systemie Extranet. 

8. Każdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przesłania właściwemu dziekanowi kierunku 
studiów  w terminie do dnia 10 kwietnia okresowego raportu z informacją o zrealizowaniu bądź 
niezrealizowaniu powierzonych mu zajęć dydaktycznych wraz z informacją o formie 
przeprowadzenia zajęć, a w przypadku niezrealizowania zajęć – o powodach.  

9. Jeśli będzie to konieczne do zapewnienia ciągłości procesu kształcenia, uczelnia zapewnia 
pracownikom możliwości przeprowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość w siedzibie 
uczelni z zachowaniem sanitarnych i epidemiologicznych wymogów bezpieczeństwa. 



10. Studentom z niepełnosprawnościami uczelnia może oferować wsparcie w uczestnictwie w 
zajęciach w formie kształcenia na odległość. Prośby w tym zakresie należy zgłaszać do Biura Osób 
z Niepełnosprawnościami. Będą one realizowane w miarę posiadanych przez uczelnię możliwości.  

11. Należy dążyć do przeprowadzenia jak największej liczby zajęć w formach  umożliwiających 
interakcję między prowadzącym zajęcia a studentami i umożliwiających bezpośrednie 
przekazywanie treści programowych przez wykładowcę (streaming on-line, nagrany uprzednio i 
udostępniony film, nagrana prezentacja z głosem wykładowcy objaśniającym zagadnienia, chat ze 
studentami). Należy także wyznaczyć terminy i określić formy bezpośredniej dostępności dla 
studentów w ramach konsultacji.  

12. W miarę możliwości, kolejne jednostki dydaktyczne zajęć powinny być prowadzone lub ich 
utrwalona forma udostępniana studentom w terminach wynikających z harmonogramów zajęć, 
gdyby były one prowadzone w siedzibie uczelni. Dopuszcza się trwałe udostępnianie studentom 
przygotowanych wcześniej większych partii jednostek dydaktycznych lub całych kursów. 

13. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w zajęciach na 
odległość prowadzonych w trybie synchronicznym (na żywo), należy ustalić alternatywne formy 
kształcenia umożliwiające osiągnięcie przez tych studentów zakładanych efektów uczenia się.  

14. Zaleca się, by, w miarę możliwości, zajęcia na odległość prowadzone w trybie synchronicznym 
(na żywo), były jednocześnie utrwalane i udostępnione w trybie asynchronicznym tym studentom, 
którzy nie mogli wziąć w nich udziału. 

15. Zajęcia sportowo-rekreacyjne zostają zastąpione indywidualnymi treningami rozwojowymi 
zaleconymi przez osoby wyznaczone przez dyrektora Studium Wychowania Fizycznego oraz 
zajęciami teoretycznymi w zakresie techniki uprawiania wskazanych dyscyplin. Aktywności te 
prowadzone są w ramach grup zajęciowych wyodrębnionych na platformie MS Teams.  

16. W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt dziekanowi danego kierunku studiów, który w porozumieniu z 
prowadzącym zajęcia wyznacza zastępstwo lub ustala inny termin przeprowadzenia zajęć.  

17. Prowadzący zajęcia w formie kształcenia na odległość przedstawia w formie pisemnej 
właściwemu dziekanowi raport końcowy z ich realizacji do dnia 10 lipca 2020 r.  

18. Zajęcia w formie kształcenia na odległość zalicza się w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020 do pensum, po zaakceptowaniu raportu końcowego przez dziekana, w sposób 
równoważny do ich przeprowadzenia w trybie stacjonarnym.  

19. W przypadku podjęcia przez  ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
decyzji o wznowieniu kształcenia  w formie   stacjonarnej, nastąpi przywrócenie prowadzenia zajęć 
w siedzibie AEH zgodnie z harmonogramami zajęć, obowiązującymi od dnia  wejścia w życie 
rozporządzenia wydanego przez właściwy organ znoszący ograniczenia  w funkcjonowaniu uczelni. 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 
 
 

/-/dr Konrad Janowski 
Rektor 


