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ZARZĄDZENIE NR 13
REKTORA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich,
w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w semestrze letnim roku
akademickiego 2021/2022
Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 i art. 76a ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,
619, 1630, 2141 i 2232) oraz § 12 i 13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661),
zarządza się, co następuje:
§1
W okresie od 19 lutego 2022 r. do 20 marca 2022 r. kształcenie studentów
i doktorantów prowadzi się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami prowadzone są w formie
kształcenia na odległość;
2) zajęcia dydaktyczne przewidziane w programie studiów/kształcenia do
prowadzenia w siedzibie Uczelni, realizowane są zgodnie z przyjętym programem
i harmonogramem zajęć, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem narzędzi
wymienionych w § 5 ust. 2;
3) na potrzeby realizacji wykładów umożliwia się udostępnianie studentom
i doktorantom wcześniej przygotowanych autorskich nagrań, przy jednoczesnej
organizacji zajęć uzupełniających w czasie rzeczywistym, w terminach spotkań
ujętych w harmonogramie zajęć;
4) prowadzący na pierwszych zajęciach dydaktycznych przedstawia zasady
rozliczenia semestralnej pracy studenta lub doktoranta oraz sposób weryfikowania
efektów uczenia się w dwóch wariantach:
a) w przypadku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu w letniej
sesji egzaminacyjnej, oraz
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b) w przypadku braku możliwości, o której mowa w lit. a;
5) w przypadku możliwości przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej
w siedzibie Uczelni, proces weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
określonych w danym programie studiów/kształcenia przedmiotów podstawowych
i kierunkowych realizowany będzie z zapewnieniem jego standaryzacji;
6) dyżury konsultacyjne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez
nauczycieli akademickich raz w tygodniu w formie zdalnej i trwają co najmniej
jedną godzinę;
7) dla realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami w formie zdalnej w trybie
synchronicznym z przekazem audio-wideo, zasady tego przekazu określają
przepisy Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 709 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, z poźn. zm., w szczególności § 25a.
§2
1. Od 21 marca 2022 r. zajęcia dydaktyczne ze studentami odbywać się będą
w siedzibie Uczelni w formach przewidzianych w programach studiów i zgodnie
z harmonogramem zajęć, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Wykłady przewidziane w programie studiów do prowadzenia w siedzibie Uczelni
realizowane będą w formie hybrydowej, tj. umożliwiającej zdalne uczestnictwo
części studentów.
3. Szczegółowe zasady organizacji zajęć od 21 marca 2022 r. zostaną określone
w odrębnym zarządzeniu Rektora.
§3
Od 21 marca 2022 r. kształcenie w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie i na studiach doktoranckich będzie prowadzone w formach
przewidzianych w programach kształcenia, zgodnie z harmonogramem zajęć oraz
decyzjami dziekana Szkoły Doktorskiej i właściwych dziekanów kolegiów.
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§4
1. W okresie od 19 lutego 2022 r. do 20 marca 2022 r. zajęcia dydaktyczne dla
słuchaczy studiów podyplomowych realizowane będą zgodnie z zasadami
określonymi w § 1.
2. Od dnia 21 marca 2022 r. zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów
podyplomowych mogą być prowadzone stacjonarnie, w formie zdalnej w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub w formie
hybrydowej, tj. umożliwiającej zdalne uczestnictwo części słuchaczy.
3. Weryfikowanie efektów uczenia się dla słuchaczy studiów podyplomowych,
w okresie o którym mowa w ust. 1, przeprowadzane jest z wykorzystywaniem
środków komunikacji elektronicznej zapewniających kontrolę przebiegu procesu
przez nauczyciela egzaminującego.
4. Sposób organizacji zajęć dydaktycznych, wskazanych w ust. 2, określa kierownik
danych studiów podyplomowych.
§5
1. Dla wszystkich grup zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich i magisterskich
pierwszego i drugiego stopnia zaplanowanych do realizacji w semestrze letnim
zakładane są zespoły na platformie Microsoft Teams, które będą wykorzystywane
jako podstawowy lub wspierający kanał komunikacji w zależności od terminu
i przewidzianej formy prowadzenia zajęć oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej
i wynikających z niej koniecznych zmian w organizacji kształcenia.
2. Uczelnia oferuje narzędzia kształcenia na odległość, które są dostępne za
pośrednictwem:
1) platformy e-sgh;
2) Niezbędnika e-sgh;
3) specjalistycznych laboratoriów wirtualnych;
4) kompleksowego pakietu Microsoft 365, w tym poczty elektronicznej oraz
platformy Microsoft Teams;
5) specjalistycznego oprogramowania w salach dydaktycznych oraz
6) sprzętu komputerowego w przypadku prowadzenia zajęć zdalnych poza
siedzibą Uczelni.
3. Uczelnia zapewnia przeszkolenie nauczycieli, studentów i doktorantów w zakresie
kształcenia na odległość, w tym instruktaż korzystania z sal dydaktycznych dla
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potrzeb realizacji zajęć w formie hybrydowej. Zgłoszenia w tym zakresie należy
kierować do Centrum Otwartej Edukacji na adres coe@sgh.waw.pl.
4. Uczelnia może wypożyczyć studentom i doktorantom sprzęt komputerowy
pozwalający na udział w zajęciach dydaktycznych w formie kształcenia na
odległość. Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować do Centrum Technologii
Informatycznych i Infrastruktury na adres helpdesk@sgh.waw.pl. Zgłoszenia
realizowane są sukcesywnie, a pierwszeństwo mają studenci i doktoranci, którym
przyznano stypendium socjalne.
§6
Traci moc zarządzenie Rektora nr 65 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji
zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,
studiach doktoranckich, w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej i na studiach
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w semestrze zimowym
i letnim roku akademickiego 2021/2022.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2022 r.
REKTOR
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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