WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA
z siedzibą w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7
Zarządzenie nr R-4/2020
Rektora Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie
z dnia 11 marca 2020 roku.
w sprawie:
realizacji procesu kształcenia w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych

§1
W świetle decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy rozporządzenia
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się realizację
procesu kształcenia i programu studiów w innych, alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, co zostało przewidziane w programie
tego kształcenia, nie stosując jednocześnie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS.
Należy zaznaczyć, że zawieszenie zajęć nie wstrzymuje procesu kształcenia i poszczególne
zajęcia w najbliższych dniach powinny, w miarę możliwości, zostać podjęte z wykorzystaniem
dostępnych i możliwych środków. Zajęcia, bowiem nie odbędą się na terenie uczelni do dn. 25 marca
włącznie.
Mając na względzie pełną realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zaplanowane
a zawieszone zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych
efektów uczenia się, określonych programem studiów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
każdy z wykładowców zatrudniony w WSL-u na umowę o pracę lub też umowę-zlecenie zobligowany
zostaje do podjęcia zajęć na Platformie Online WSL do każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu
oraz zintensyfikowania tam działań w celu realizacji przedmiotu w formie zdalnej i tym samym
zapewnienia studentom w każdym kursie wystarczającej ilości dodatkowych materiałów
dydaktycznych i aktywności rekompensującej brak zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej,
z uwzględnieniem specyfiki studiów niestacjonarnych lub niestacjonarnych wspomaganych online.
Obliguję jednocześnie wszystkich wykładowców do zaktualizowania i zmodyfikowania, w trybie
pilnym, każdego kursu online, by spełniał wszystkie wymogi wyszczególnione w tzw. checkliście
(dokument dostępny w Kursie dla wykładowców WSL Poznaj Moodle @ WSL) oraz karcie samoewaluacji kursu (przesłana wcześniej elektronicznie).
Nad procesem wdrażania ww. czuwa zespół administrujący Platformę Online WSL w składzie: Tomasz
Walasek (tomasz.walasek@gmail.com), Przemysław Stencel (pstencel@edukacja-online.pl) oraz Dorota
Morawska-Walasek (dorotamw@gmail.com), zapewniając stosowne wsparcie techniczne i dydaktyczne.

Każdy wykładowca zostaje zobligowany do ponadprzeciętnej aktywność i kontaktu z wszystkimi studentami
oraz o zdopingowanie studentów do stałej i wytężonej pracy w kursach.
Zajęcia dydaktyczne zawieszono w okresie od 12 do 25 marca, okres ten może jednak zostać wydłużony. Na
chwilę obecną nie są przewidywane zmiany w kalendarzu roku akademickiego.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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