
 

 

FILIA W JELENIEJ GÓRZE 
Dziekan Filii 

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 
tel. +48 75 75 38 293 
e-mail: elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 
www.jg.ue.wroc.pl 

RD-DF.014.3.2020 

Komunikat nr 3/2020 

Dziekana Filii 

z dnia 13 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Filii w trybie zdalnym   

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim, ustala się co następuje. 

 

§ 1 

W przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem formy live streaming w przystosowanych 

salach w Filii: 

1. Prowadzący rezerwuje salę na zajęcia w trybie live streaming przez formularz na stronie 

www.rezerwacja-elearning.ue.wroc.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem realizacji zajęć.  

2. Wsparcie procesu organizacji zajęć w trybie live streaming zapewnia pracownik Biura Filii, dostępny 

telefonicznie: 698 761 928 lub mailowo: stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00. 

3. Wyznaczony pracownik Biura Filii niezwłocznie powiadamia Kierownika Sekcji Rozwoju 

i Utrzymania Systemów w Filii o konieczności wsparcia technicznego realizacji zajęć. 

4. Wyznaczony pracownik Biura Filii niezwłocznie powiadamia prowadzącego o miejscu realizacji zajęć. 

5. Wyznaczony pracownik Sekcji Rozwoju i Utrzymania Systemów w Filii zapewnia wsparcie techniczne 

podczas realizacji zajęć. 

 

§ 2 

Prowadzący zajęcia w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu platformy e-Portal lub modułu 

Teams / SharePoint pakietu Office 365 oraz w trybie live streaming realizowanym samodzielnie, 

zachowuje na wykorzystywanej platformie lub w module utworzone zespoły / grupy zajęciowe / jednostki 

zajęciowe / kursy dedykowane określonej grupie uczestników, w celu udokumentowania przeprowadzenia 

zajęć. 

 

§ 3 

Od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy Sekcji Rozwoju i Utrzymania Systemów w Filii będą prowadzić 

konsultacje telefonicznie: 757538461 lub mailowo: krzysztof.malec@ue.wroc.pl w zakresie obsługi 

narzędzi wspomagających realizację zajęć w trybie zdalnym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00.  
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§ 4 

Prowadzący zajęcia niezwłocznie powiadamia pracownika Biura Filii o otrzymaniu zwolnienia lekarskiego 

lub korzystaniu z opieki na dziecko (698 761 928, stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl) oraz proponuje 

zastępstwo. W wyjątkowych sytuacjach zastępstwo może mieć miejsce w terminie innym niż przewidziany 

w harmonogramie zajęć. 

 

§ 5 

Rozwiązania organizacyjne przyjęte niniejszym komunikatem obowiązują do czasu wznowienia zajęć 

w bezpośrednim kontakcie prowadzącego i uczestników. 

Dziekan Filii 

 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
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