
KOMUNIKAT  

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 20 lutego 2023 r.  

 

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,  

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 

 

 

Na podstawie § 61 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzenia Nr 

190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim i Zarządzenia 

nr 3/2023 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 

ustala się, co następuje: 

1) Wykłady, ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria oraz seminaria na wszystkich 

kierunkach, trybach i latach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych 

wieczorowych odbywają się w formie stacjonarnej.  

2) Wykłady na studiach niestacjonarnych zaocznych w wymiarze do 60% liczby godzin 

przewidzianej w programach studiów mogą odbywać się w formie zdalnej.  

3) Ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria oraz seminaria na wszystkich kierunkach, latach 

i trybach studiów niestacjonarnych zaocznych odbywają się w formie stacjonarnej.  

4) Zajęcia na studiach anglojęzycznych odbywają się w formie stacjonarnej. W 

odniesieniu do I roku studiów wszystkich kierunków anglojęzycznych zajęcia mają 

charakter hybrydowy, tzn. prowadzone są stacjonarnie, zgodnie z 

planem/harmonogramem studiów, a ich przebieg jest transmitowany na żywo z 

wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Uniwersytet Wrocławski. 

5) Zapisy na seminaria dyplomowe odbywają się stacjonarnie. 

6) Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych 

oraz uczestników kursów, szkoleń i innych form kształcenia w formie zdalnej lub 

hybrydowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik studiów podyplomowych 

albo kierownik szkolenia, kursu lub innej formy kształcenia, w porozumieniu z 

Dziekanem lub kierownikiem jednostki pozawydziałowej. 

7) Dopuszcza się możliwość prowadzenia wybranych zajęć dla doktorantów (zarówno 

studiów III stopnia, jak i Szkoły Doktorskiej) w formie zdalnej lub hybrydowej. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje kierownik studiów doktoranckich albo kierownik Kolegium 

Szkoły Doktorskiej, w porozumieniu z Dziekanem i Prorektorem ds. nauczania. 

8) Udział studentów w stacjonarnych ćwiczeniach/konwersatoriach/ laboratoriach na 

wszystkich kierunkach, trybach i latach studiów jest obowiązkowy i podlega 

sprawdzeniu przez prowadzącego.  

9) Zajęcia podlegają hospitacjom na zasadach ogólnych, określonych w Zarządzeniu 

Dziekana WPAE nr 24/2018. 

10) Studenci nie mogą zwielokrotniać (w tym zapisywać na jakichkolwiek nośnikach) i 

rozpowszechniać materiałów dydaktycznych (w tym przesyłać linków), wytworzonych 

przez prowadzącego zajęcia metodą e-learningową lub zdalną bez jego zgody. 

Naruszenie powyższego zakazu stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego. 

11) Zmiana godzin zajęć jest możliwa tylko za uprzednią zgodą Prodziekana ds. kształcenia 

na zasadach ogólnych (wcześniejsza zgoda studentów, zgoda bezpośredniego 

przełożonego). 

12) Konsultacje pracowników i doktorantów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

wieczorowych, jeśli odbywają się w wymiarze dwóch godzin tego samego dnia, mają 

formę stacjonarną. W przypadku rozdzielenia konsultacji na dwa dni po jednej 

godzinie, jedna godzina konsultacji może odbywać się w formie zdalnej.  



13) Konsultacje na studiach niestacjonarnych zaocznych mogą odbywać się w formie 

zdalnej lub stacjonarnej.  

14) Nadzór nad wykonaniem niniejszych zasad sprawuje Prodziekan ds. kształcenia. W 

zakresie dotyczącym studiów podyplomowych i innych form kształcenia, nadzór 

sprawuje Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia. 

 

 

      DZIEKAN 

           dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr 

 


