Instrukcja nr 10 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 26.01.2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na podstawie Zarządzenia nr 268/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28
grudnia 2020 roku, ustalam oraz przekazuję Pracownikom i Studentom zasady organizacji zajęć
dydaktycznych realizowanych na kierunkach studiów ekonomia, finanse i rachunkowość oraz agri-food
economics and trade w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
1. Zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 - z wyjątkiem sytuacji, o których mowa
w punkcie 2. - prowadzone będą z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość,
zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, według semestralnego rozkładu zajęć.
2. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zakłada się prowadzenie w formie
tradycyjnej, (tj. w siedzibie UPP) części zajęć dydaktycznych oraz konsultacji związanych z
przygotowaniem prac dyplomowych, i tak:
a) W okresie 8-26 marca 2021 r., dla studentów 4 semestru studiów I stopnia na kierunkach
ekonomia oraz finanse i rachunkowość oraz 2 semestru studiów II stopnia na kierunkach
ekonomia, finanse i rachunkowość oraz agri-food economics and trade (zarówno dla
studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) odbywać się będą intensywniejsze
konsultacje z promotorami prac dyplomowych. Zobowiązuję opiekunów prac do podwojenia
liczby konsultacji (co najmniej 4x45 min./tydzień) z możliwością odbycia konsultacji z
dyplomantami w siedzibie Uczelni.
Zapisy na seminaria dyplomowe odbywać się będą mailowo (zgłoszenia z podaniem propozycji
trzech Katedr WE, w których student chce realizować pracę dyplomową proszę przesyłać od
19 do 24 lutego br. na adres dziekwes@up.poznan.pl). Zapisy do poszczególnych Katedr będą
realizowane w kolejności z uwzględnieniem uzyskanych przez studentów wyników w nauce
(ranking wg średniej z ocen). Wybór tematów prac dyplomowych i ustalenie promotorów
będzie się odbywać zdalnie w porozumieniu z prowadzącymi seminaria dyplomowe w
Katedrach (proces będzie zakończony do 15.03.2021 r.).
Wszystkie zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria i ćwiczenia) dla studentów w/w roczników
w semestrze letnim będą realizowane on-line.
b) W okresach 7 – 23 kwietnia, 26 kwietnia – 14 maja oraz 17 maja – 2 czerwca 2021 r. (łącznie
9 tygodni), dla studentów 2 semestru studiów I stopnia na kierunkach ekonomia oraz finanse
i rachunkowość (zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych)
odbywać się będą w formie stacjonarnej ćwiczenia z wybranych przedmiotów ujętych w planie
studiów w semestrze letnim. Przed 7 kwietnia i po 2 czerwca 2021 r. zajęcia dla studentów
pierwszego roku studiów I stopnia (wykłady i seminaria) będą realizowane on-line.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotów i terminów zajęć realizowanych w formie
hybrydowej zostaną przekazane w opracowanych semestralnych rozkładach zajęć,
upublicznionych na stronie internetowej Wydziału - https://wes.up.poznan.pl/pl. Proszę
śledzić ewentualne zmiany i korekty wprowadzane do w/w planów zajęć.
Tym samym dla 2 semestru studiów I stopnia na kierunkach ekonomia oraz finanse i
rachunkowość zmianie ulegną terminy rezerwacji miejsc w domach studenckich

przedstawione w komunikacie na stronie Uczelni (https://puls.edu.pl/terminy-rejestracjionline-do-dom-w-studenckich-w-semestrze-letnim-20202021).
Osoby
zainteresowane
zakwaterowaniem w domach studenckich na czas przeprowadzanych zajęć stacjonarnych,
prosimy o rejestrację w formie online. Link do rejestracji będzie dostępny na stronie głównej
UPP.
c) W dniach 2-16 czerwca 2021 r. dla studentów 6 semestru studiów I stopnia na kierunkach
ekonomia oraz finanse i rachunkowość oraz 4 semestru studiów II stopnia kierunkach
ekonomia, finanse i rachunkowość (zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i
niestacjonarnych) oraz agri-food economics and trade realizowane będą dodatkowe
konsultacje z promotorami w celu finalizacji prac dyplomowych i przygotowania dyplomantów
do egzaminów dyplomowych. Zobowiązuję opiekunów prac do zwiększenia liczby konsultacji
(do co najmniej 4x45 min./tydzień) z możliwością odbycia konsultacji z dyplomantami w
siedzibie Uczelni.
Dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich i licencjackich nie przewiduje się w
semestrze letnim realizacji innych zajęć w formie tradycyjnej (wszystkie wykłady, seminaria i
ćwiczenia przez cały semestr będą realizowane on-line).
3. W związku z sytuacją pandemiczną, zalecam aby na bieżąco zapoznawać się z informacjami, które
dotyczą spraw studenckich i procesu dydaktycznego publikowanymi na stronach internetowych
UPP, stronie Wydziału Ekonomicznego (szczególnie w zakładce Student/Dziekanat/Komunikaty
Dziekanatu), na Facebooku Wydziałowym oraz przekazywanymi drogą mailową.
4. Jednocześnie informuję Nauczycieli akademickich oraz Doktorantów prowadzących zajęcia, że do
odwołania ważne pozostają wszystkie wytyczne zawarte w Instrukcji nr 5 Dziekana Wydziału z dnia
22 marca 2020 roku dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie oraz ewidencji
działań podejmowanych w ramach nauczania zdalnego oraz w Instrukcji nr 8 Dziekana z dnia 1
czerwca 2020 roku dotyczące procedury dyplomowania.
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