Decyzja nr 10/2022
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa
w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie § 1 pkt. 4 Uchwały nr 1110 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dn.
25 maja 2011 r., w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, postanawiam, co
następuje:
§1
1. Zajęcia dydaktyczne, konsultacje, weryfikacja efektów uczenia się oraz egzaminy
dyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prowadzone są z
zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego zamieszczonymi na
stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce Pracownik/Zdalne kształcenie.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w siedzibie uczelni, zgodnie ze szczegółowym
rozkładem zajęć, z zastrzeżeniem § 2.
3. Do 50 % zajęć może być prowadzonych w formie e-learningu zgodnie ze zgłoszonymi
scenariuszami.
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, bez względu na ich formę, zapewnia osiągnięcie
wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów dla danych zajęć.
§2
1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 realizowane są,
zgodnie z sylabusem, obligatoryjnie w proporcjach:
1) 50% godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w formie kontaktu bezpośredniego
oraz

2) 50 % godzin zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy eduPortal, z czego co
najmniej ⅗ zajęć w formie zdalnej synchronicznej.
2.

W przypadku nieparzystej liczby godzin danego przedmiotu w semestrze odpowiednio

zwiększa się liczbę godzin na korzyść zajęć w formie kontaktu bezpośredniego.
3.

Dziekan Wydziału Prawa może, w stosunku do poszczególnych przedmiotów,

kierunków lub lat studiów, ustalić inne proporcje niż wskazane w § 2 ust. 1.
§3
Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzana poza siedzibą uczelni oraz
egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) przeprowadzony poza siedzibą uczelni
realizowane są z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie edukacyjnej eduPortal.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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