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Komunikat nr 15/2021 
Dziekana Filii 

z dnia 30 września 2021 r. 
 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  
dla studentów Filii w Jeleniej Górze 

 
§ 1 

1. Formę prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 reguluje 
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2021 
roku w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022 oraz ZARZĄDZENIE NR 121/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zdalnej formy prowadzenia wykładów na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022. 

2. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia odbywają się na terenie Uczelni z zastrzeżeniem, że: 
a) wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia są prowadzone w trybie zdalnym; 
b) o trybie prowadzenia seminariów dyplomowych (na terenie Uczelni lub zdalnie) decyduje promotor. 

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany terminu seminarium ustalonego w harmonogramie zajęć, promotor 
po uzgodnieniu ze studentami ustala inny termin. 

3. Konsultacje nauczycieli akademickich odbywają się na terenie Uczelni. Informacje o terminach i miejscach 
konsultacji nauczycieli akademickich znajdują się na służbowych stronach internetowych nauczycieli 
akademickich. W terminie konsultacji student może kontaktować się z prowadzącym za pomocą platformy 
MS Teams.  

4. Egzaminy i zaliczenia wykładów odbywają się na terenie Uczelni, jeżeli plan zajęć na to pozwala. 
5. Egzaminy dyplomowe od dnia 1 października 2021 r. odbywają się na terenie Uczelni. 

 
§ 2 

1. Studenci z początkiem roku akademickiego mają obowiązek zainstalowania aplikacji MS Teams na 
urządzeniu mobilnym lub prywatnym komputerze (login i hasło jak do poczty dla Studentów), zgodnie 
z instrukcją http://www.ue.wroc.pl/studenci/21428/e_learning_studenci.html . W przypadku nasilenia się 
epidemii i ewentualnych zmian w organizacji nauczania ułatwi to płynne przejście do pełnego nauczania 
zdalnego. 

2. Prowadzący zajęcia, w nawiązaniu do Komunikatu Dziekana Filii nr 14/2021 z dnia 30 września 2021 roku, 
założą grupy przedmiotowe na platformie MS Teams oraz będą udostępniać studentom niezbędne 
dokumenty i materiały dydaktyczne. 

 
§ 3 

Zgodnie z Regulaminem studiów, w komunikacji ze wszystkimi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail z domeną student.ue.wroc.pl (login i hasło poczty 
studenckiej). 
 

§ 4 
Każda osoba mająca status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, korzystając z adresu e-mail 
na domenie student.ue.wroc.pl (login i hasło poczty studenckiej),  ma możliwość logowania się do: 
1. poczty elektronicznej http://www.ue.wroc.pl/centrum_informatyki/9438/poczta_dla_studentow.html  
2. systemu USOS - https://usosweb.ue.wroc.pl , wykorzystywanego do obsługi studentów 
3. MS Office 365, w tym MS Teams 

http://www.ue.wroc.pl/p/Instrukcja_pobierania_i_instalacji_Office_365.docx 

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2021/zr_103_2021.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2021/zr_121_2021.pdf
http://www.ue.wroc.pl/studenci/21428/e_learning_studenci.html
http://www.ue.wroc.pl/centrum_informatyki/9438/poczta_dla_studentow.html
https://usosweb.ue.wroc.pl/
http://www.ue.wroc.pl/p/Instrukcja_pobierania_i_instalacji_Office_365.docx
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4. e-Portal https://eportal.ue.wroc.pl//  
5. Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.ue.wroc.pl/  
6. Sylabus KRK https://ue.e-sylabus.pl/ForStudents  

 
§ 5 

1. Zasady obsługi studentów w Dziekanacie Filii w czasie trwania pandemii Sars-CoV-2 zamieszczone są na 
stronie: 
https://jg.ue.wroc.pl/studenci/6374/zasady_obslugi_studentow_w_dziekanacie_filii_w_czasie_pandemii.
html . 

2. Wnioski, podania i odwołania składane do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, Dziekana Filii lub 
Prodziekana Filii należy kierować na adresy e-mail pracowników Dziekanatu Filii 
https://jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html . 

3. Podania o: 
a) warunkowe zaliczenie semestru (warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów - § 21, ust. 1, pkt 

1) Regulaminu Studiów); 
b) powtarzanie semestru (zezwolenie na powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników 

w nauce - § 21, ust. 1, pkt 2) Regulaminu Studiów); 
c) przedłużenie sesji (przystąpienie do zaliczeń i egzaminów w terminie innym niż ustalone - § 13, ust. 6. 

Regulaminu Studiów); 
można składać przez system USOSweb. 

 
§ 6 

Zasady korzystania z Biblioteki i jej zasobów zamieszczone są na stronie: 
https://jg.ue.wroc.pl/wydzial/6157/biblioteka_w_czasie_pandemii.html . 

 
§ 7 

Ogólne zasady bezpieczeństwa sanitarnego na Uczelni (w tym w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych) 
zostały ogłoszone ZARZĄDZENIEM NR 124/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 
września 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z 
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

 
§ 8 

Komunikat obowiązuje od dnia 30 września 2021 r. 
 
 

Dziekan Filii 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
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