Zarządzenie nr 21/2019/2020
Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
im. prof. Kazimiery Milanowskiej
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wśród członków
społeczności WSEiT
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 26 Statutu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
im. prof. Kazimiery Milanowskiej, zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 1/III/2018/2019,
t.j. z dnia 25 września 2019 roku, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374
z a r z ą d z a m , co następuje:
§1
1. Wykłady przewidziane do realizacji w planie zajęć od 11 kwietnia 2020 r. do końca
semestru letniego 2019/2020 będą realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
2. Do każdego wykładu zaplanowanego w okresie wskazanym w pkt. 1 wykładowcy
przygotowują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, obejmujące pełny zakres
tematyczny zgodny z kartą przedmiotu. Jako ostateczny termin przygotowania materiałów
dydaktycznych wskazuję termin wskazany w planie zajęć.
3. Wykłady z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się formie
prezentacji multimedialnych, materiałów źródłowych, filmów itp. umieszczonych na
platformie Moodle, Microsoft Teams, Zoom Video Communications, Wirtualnym Biurze
Obsługi Studenta lub innej platformie zaakceptowanej przez Prorektora ds. kształcenia.
4. Realizacja wykładów odbywa się w terminach i godzinach wskazanych w planie zajęć,
przy czym minimum co drugi wykład musi odbyć się z wykorzystaniem platformy do
komunikacji audio-video m.in.: Microsoft Teams, Zoom Video Communications, Skype.
5. Zaliczenia wykładów będą odbywały się na ostatnich zajęciach w semestrze lub w jego
trakcie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formie i terminie
zaliczenia wykładów decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do
poinformowania Prorektora ds. kształcenia lub Prorektora ds. wydziałowych o wybranej
formie i terminie zaliczenia wykładów, ale nie później niż na 21 dni przed ww. terminem.

§2
1. Ćwiczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, seminaria
dyplomowe i magisterskie przewidziane do realizacji w planie zajęć od 11 kwietnia 2020 r. do
końca semestru letniego 2019/2020, będą realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
2. Do realizacji ćwiczeń wskazanych w punkcie powyżej stosuje się odpowiednio pkt. 2-5 § 1
niniejszego zarządzenia.
3. Ćwiczenia niewymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zajęcia kliniczne i
praktyki są zawieszone i będą odpracowane w miarę możliwości w momencie zakończenia
pandemii.
4. Za wdrożenie kształcenia za pomocą środków nauczania na odległość odpowiedzialni są:
a) na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Prorektor ds. kształcenia,
b) na Wydziale Zamiejscowym – Prorektor ds. wydziałowych.
§3
1. Pozostają w mocy wszystkie zarządzenia Rektora wydane w związku z ryzykiem zakażenia
koronawirusem, jeżeli nie są sprzeczne z zarządzeniem niniejszym.
2. Pracownicy i studenci zobowiązani są do śledzenia informacji podawanych przez władze
Uczelni, władze państwowe i służby sanitarne dotyczące zasad postępowania w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym.
3. O wynikających z niniejszego zarządzania zmianach organizacji roku akademickiego rektor
poinformuje w odrębnym komunikacie.
4. Niezastosowanie się do obowiązków opisanych w niniejszym zarządzeniu będzie
traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowników i studentów.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Informacje o uchyleniu lub zmianach niniejszego zarządzenia będą publikowane na stronie
www.wseit.edu.pl oraz w komunikatach na Wirtualnym Dziekanacie.
REKTOR
prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2019/2020
Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
im. prof. Kazimiery Milanowskiej
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Na podstawie § 2 pkt. 1 Zarządzenia nr 21/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji
i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z dnia 14 kwietnia 2020 roku ustala się listę
ćwiczeń

z

przedmiotów

przewidzianych

do

realizacji

wyłącznie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

a) dla kierunku Fizjoterapia studia pierwszego stopnia:
- aromaterapia,
- fitoterapia w fizjoterapii,
- wychowanie fizyczne,
- neurolingwistyczna obsługa klienta / pacjenta,
- kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu: Gimnastyka korekcyjna
b) dla kierunku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie:
- anatomia,
- język obcy,
- język migowy,
- kliniczne podstawy fizjoterapii: kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie, w
kardiologii i kardiochirurgii, w neurologii i neurochirurgii, w ortopedii, traumatologii i
medycynie sportowej,
- technologie informacyjne,
- informacja naukowa,
c) dla kierunku Fizjoterapia studia drugiego stopnia:
- kształtowanie kampanii promocyjnej i budowa wizerunku marketingowego w oparciu o
własną działalność gospodarczą,
- pedagogika specjalna,
- programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej,
- programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu,
- programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym,
- dydaktyka fizjoterapii,

d) dla kierunku Kosmetologia studia pierwszego stopnia:
- biochemia,
- chemia i receptura kosmetyczna,
- fizjologia człowieka,
- histologia,
- język obcy,
- anatomia,
- dermatologia,
- podstawy biologii i genetyki,
- technologie informacyjne,
- biofizyka,
- mikrobiologia,
- patofizjologia,
- wychowanie fizyczne,
- farmakologia,
- informacja naukowa,
- język obcy,
- podstawy marketingu,
- promocja zdrowia w gabinecie kosmetycznym.

