
Zarządzenie Nr 19 

Rektora 
Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie 

z dnia 17 września 2020 roku 

 

w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w Wyższej Szkole Gospodarki 
Krajowej w Kutnie  

 

na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 16 Statutu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, 
zarządzam co następuje: 

§ 1 

W Semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się w Wyższej Szkole 
Gospodarki Krajowej w Kutnie organizacja zajęć, zaliczeń i egzaminów określa niniejsze zarządzenie 
w celu zapobiegania wśród społeczności akademickiej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z 
epidemią COVID-19. 

§ 2 

1. Wykłady - zajęcia w dużych grupach studenckich będą mogły odbywać się co do zasady 

zdalnie. Istnieje możliwość organizacji tej formy zajęć w postaci hybrydowej, tzn. gdzie 

niewielka część studentów, przy spełnieniu wymogów GIS, uczestniczy w zajęciach na 

sali wykładowej, pozostali zaś biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

2. Wykłady w grupach poniżej 45 osób, mogą być realizowane w formie stacjonarnej. 

Planowanie zajęć w formie stacjonarnej musi uwzględniać wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania zarządzenia.  
§ 3 

Zajęcia (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne będą odbywać się:  

1) w sposób tradycyjny – w budynkach Uczelni z zachowaniem wszystkich 

obowiązujących wymogów sanitarnych GIS, jakie powinny być spełnione dla 

maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami 

w zakresie:  

Ø osób biorących udział w zajęciach, 

Ø zasad ochrony indywidualnej  

Ø zasad bezpieczeństwa związanych z pomieszczeniami  



Ø postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta.  

2) w sposób mieszany – część zajęć bądź niektóre formy zajęć odbywają się w budynkach 

Uczelni z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS, a część 

zajęć bądź niektóre formy odbywają się zdalnie. 

3) Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni są zobowiązani do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS i stosowania 

się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni, pod rygorem 

braku możliwości udziału w zajęciach bądź odmowy dopuszczenia do zajęć w przypadku 

niestosowania się do ww. wymogów i zaleceń, w szczególności w zakresie zakrywania 

ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni. 

§ 4 

Decyzje w kwestii minimalnej i maksymalnej liczby studentów w grupach oraz podziału na 

grupy leżą w gestii władz dziekańskich, z tym że w przypadku zajęć dydaktycznych 

prowadzonych w budynkach Uczelni w formie (ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, 

konwersatoriów, zajęć praktycznych, zajęć terenowych) należy uwzględnić obowiązujące 

wytyczne i wymogi dotyczące maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób 

prowadzących zajęcia ze studentami zgodne z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego 

(GIS). 

§ 5 
Szczegółowy sposób organizacji zajęć w ramach kierunków studiów należy do decyzji Dziekanów.  

 


