Instrukcja nr 9 Dziekana Wydziału Ekonomicznego
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 22 września 2020 r.
Na podstawie Zarządzenia nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 10 września 2020, ustalam zasady organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunkach
studiów Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:
1/ Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczynają się:
a) 1 października 2020r. – dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz
dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia;
b) 12 października 2020r. – dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W
dniach 12 i 13 października (o godz. 13.00 oraz 16.00 w gmachu Biocentrum przy ul. Dojazd 11
w Poznaniu) odbędą się spotkania organizacyjne z Władzami Wydziału (więcej informacji na
stronie WE UPP - https://wes.up.poznan.pl/pl);
c) 3 października 2020 r. – dla studentów II i III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
oraz dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia; szczegółowy
harmonogram zajęć zostanie ujęty w terminarzach zjazdów (proszę sprawdzić na stronie WE UPP
- https://wes.up.poznan.pl/pl );
d) 17 października 2020 r. - dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału zakłada się również w dniu
17 października br. o godz. 12.00 (razem dla studentów kierunku Ekonomia oraz dla studentów
kierunku Finanse i Rachunkowość) w gmachu Biocentrum przy ul. Dojazd 11
w Poznaniu (więcej informacji na stronie WE UPP - https://wes.up.poznan.pl/pl).
2/ Kształcenie na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021 będzie prowadzone w systemie hybrydowym, przy czym co do zasady wykłady i seminaria będą
realizowane w formie kształcenia zdalnego, natomiast w formie kształcenia tradycyjnego (stacjonarnego)
prowadzone będą ćwiczenia z wybranych przedmiotów na określonych semestrach studiów (por. pkt 3).
3/ Ćwiczenia w formie tradycyjnej (stacjonarnej w siedzibie UPP) z wybranych przedmiotów będą
prowadzone dla:
 studentów pierwszego semestru (I roku) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
Ekonomia oraz kierunku Finanse i rachunkowość przez 6 tygodni (w dwóch cyklach
trzytygodniowych, tj. w okresach: 9-27 listopada br. oraz 30 listopada-22 grudnia 2020),
 dla studentów trzeciego semestru (II roku) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
Ekonomia oraz kierunku Finanse i rachunkowość przez 3 tygodnie, tj. w okresie od 11 do 29
stycznia 2021r.,
 studentów pierwszego semestru (I roku) studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku
Ekonomia oraz kierunku Finanse i Rachunkowość podczas wybranych zjazdów,
 studentów trzeciego semestru (II roku) studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia
oraz kierunku Finanse i Rachunkowość podczas wybranych zjazdów.
4/ Szczegółowe informacje na temat przedmiotów i terminów zajęć realizowanych w formie hybrydowej
zostaną przekazane w opracowanych semestralnych rozkładach zajęć, upublicznionych do 28 września 2020r.
na stronie internetowej Wydziału - https://wes.up.poznan.pl/pl). Proszę śledzić ewentualne zmiany i korekty
wprowadzane do w/w planów zajęć.
5/ W związku z sytuacją pandemiczną, zalecam aby na bieżąco zapoznawać się z informacjami publikowanymi
na stronach internetowych UPP, stronie Wydziału Ekonomicznego (szczególnie w zakładce
Student/Dziekanat/Komunikaty Dziekanatu), na Facebooku Wydziałowym oraz przekazywanymi drogą
mailową, które dotyczą spraw studenckich i procesu dydaktycznego.
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