
 

 

 
WSP wpisana do wykazu uczelni niepublicznych pod nr 354 dnia 22.01.2009 r. 

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 

 
 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 1/2020 

 

Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych 

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  

im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu                                   

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

 

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 4/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

zarządzam, co następuje: 

 

§1.  Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do udostępnienia swojego adresu 

mailowego przeznaczonego do kontaktu ze studentami.  

 

§2.  Każdy z wykładowców Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza 

Kujawskiego w Inowrocławiu przygotowuje materiały dla studentów w wersji 

elektronicznej (prezentacje multimedialne, nagrane pliki filmowe, linki do 

zewnętrznych materiałów dydaktycznych, itp.). Materiały dydaktyczne należy przesłać 

na adres mailowy Dziekanatu Uczelni: www.dziekanat@wsp-inow.pl.  

         Przesłane materiały zostaną udostępnione studentom, słuchaczom oraz kursantom 

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości poprzez stronę internetową Uczelni:  

          www.wsp-inow.pl. Wykładowcy, którzy w chwili ogłoszenia zarządzenia nie mają 

przygotowanych materiałów dydaktycznych, mogą je opracować i udostępnić 

poszczególnymi partiami najpóźniej do 7 dni po terminie swoich zajęć. Wykładowcy, 

którzy chcą nagrać materiał filmowy do wykładu lub ćwiczeń, mogą to zrobić w sali nr 

118, gdzie zapewniono odpowiedni sprzęt multimedialny (kontakt w sprawie nagrań 

pod adresem mailowym: dziekanat@wsp-inow.pl ). 

 
§3.  W dniach i godzinach planowanych zajęć: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów,    

seminariów dyplomowych, każdy z nauczycieli akademickich powinien dyżurować 

przy komputerze, mając otwartą skrzynkę e-mailową.  

 

§4.   Materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli akademickich i zawarte w nich 

zadania i polecenia, należy sumiennie wyegzekwować, mając na względzie konieczność 

osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. 

 

§5.  Godziny zrealizowane w kontakcie e-learningowym będą płatne, jeśli materiały 

dydaktyczne zostaną udostępnione/wysłane w trybie i czasie zgodnym z § 2 niniejszego 

zarządzenia. Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w porozumieniu z Dziekanatem 

Uczelni koordynuje proces organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Władze uczelni zastrzegają sobie prawo do monitorowania 

pracy nauczycieli akademickich. 
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§6.  W sprawach technicznych – na przykład: założenia adresu mailowego, 

przesłania/nagrania materiałów i innych, proszę o bezpośredni kontakt z Dziekanatem 

Uczelni (adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl ) .  

         Podczas najbliższych tygodni, oprócz numeru stacjonarnego, dostępny będzie także 

kontakt pod numerem telefonu: 500 226 737, a także kontakt w komunikatorze 

WhatsApp: WSP w Inowrocławiu pod numerem telefonu: 500 226 737. 

 

§7.    Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 

DZIEKAN 
dr inż. Jarosław Raczkiewicz  
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