ZARZĄDZENIE nr 1/2022
Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie
z dania 28 stycznia 2022 r.
w sprawie
form kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 51 ust 1 i w związku z art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478,
ze zm.) oraz w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2000 roku, poz. 1842, ze
zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Kształcenie w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie (zwanej dalej EWSB
lub Uczelnią) na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach
podyplomowych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22 nadal odbywać się
będzie w formule hybrydowej. Część zajęć prowadzona będzie stacjonarnie w siedzibie
Uczelni przy al. Solidarności 117 w Warszawie, a część przy zastosowaniu technik
nauczania zdalnego. Podział na zajęcia stacjonarne i zdalne określony będzie w planie
studiów dla poszczególnych kierunków kształcenia (programów).
2. Praktyki na studiach o profilu praktycznym odbywać się będą w formie ustalonej przez
podmiot, w którym odbywają się praktyki.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz na studiach podyplomowych sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Badań
Naukowych.
§2
1. Zajęcia na kursach innych niż określone w § 1, stażach, seminariach, warsztatach i
innych formach kształcenia odbywać się będą w siedzibie Uczelni, w formule zdalnej
lub hybrydowej. Decyzję o formie prowadzenia zajęć podejmie Prorektor ds.
Kształcenia i Badań w uzgodnieniu z jednostkami koordynującymi powyższe formy
kształcenia.
§3
1. Zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim 2021/2022 na studiach pierwszego i drugiego
stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także egzaminy dyplomowe dla osób
kończących studia w semestrze letnim, odbywać się będą w siedzibie Uczelni, przy
zachowaniu reżimów sanitarnych.

§4
1. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny/ izolacji przez prowadzącego zajęcia
lub grupę studentów uczestniczących w zajęciach w okresie odbywania zajęć
dydaktycznych w siedzibie Uczelni, prowadzący zajęcia może:
a. Zmienić termin realizacji zajęć;
b. Zmienić formę prowadzenia zajęć na zdalną.
Zmiana terminu lub formy prowadzenia zajęć powinna być zgłoszona Prorektorowi ds.
Kształcenia i Badań.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia wszystkich zajęć zdalnie w przypadku
istotnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, lub zmiany wytycznych, zaleceń czy
przepisów prawa.
3. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym muszą odbywać się w terminach wskazanych w
planach zajęć. Zmiany formy prowadzenia zajęć muszą być ogłoszone z odpowiednim
wyprzedzeniem.
§5
1. Studenci oraz uczestnicy innych form kształcenia odbywających się stacjonarnie
zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa
sanitarnego i zaleceń Uczelni. W przypadku niestosowania się do tych wymogów
władze uczelni mogą odmówić udziału w zajęciach stacjonarnych.
2. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący
objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu korona wirusem SARS-CoV-2 nie
będą mogli uczestniczyć w zajęciach odbywających się w siedzibie EWSB.
§6
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.
Rektor
(prof. dr Jan Nowak)

