
Informacje dla pracowników dydaktycznych WIiT 

dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 

Informatyki i Telekomunikacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

Mając na względzie aktualną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK podjęta 
została decyzja o rozpoczęciu kształcenia w semestrze zimowym 2020/21 w formie zdalnej 
według następujących zasad organizacji zajęć dydaktycznych oraz konsultacji: 

Postanowienia ogólne 

1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 co do 
zasady odbywać się będą w formie zdalnej w terminach zgodnych z ustalonym 
harmonogramem zajęć dydaktycznych. 

2.  Każdy rocznik w harmonogramie będzie dysponował co najmniej jednym dniem, w 
którym nie będzie miał przypisanych zajęć dydaktycznych. Będą to dni, w których 
będzie możliwe organizowanie ewentualnych zajęć stacjonarnych według 
określonych niżej zasad.  

3. W szczególnych przypadkach na podstawie zgody udzielonej przez Dziekana 
dopuszcza się realizację części zajęć (wybranych fragmentów zajęć, które tego 
wymagają) w formie stacjonarnej w ramach okazjonalnych jednodniowych 
zjazdów. 

4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ma obowiązek zadbać o rzetelną weryfikację 
efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uczenia może być realizowana w sposób 
zdalny jak również w sposób stacjonarny na podstawie zgody udzielonej przez 
Dziekana.  

5. Każdy przedmiot realizowany w semestrze zimowym powinien mieć utworzony kurs 
na uczelnianej platformie e-learningowej. Kurs ten stanowić ma podstawowe 
miejsce kontaktu ze studentami oraz muszą znaleźć się tam podstawowe 
informacje na temat prowadzonego kursu, w szczególności te wynikające z §12 pkt. 
9 regulaminu studiów na PK. 

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej 

1. Zaleca się, aby jak największa liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w 
formie zdalnej odbywała się w trybie synchronicznej interakcji. 

2. Zaleca się nagrywanie wykładów i umożliwienie odtworzenia nagranego wykładu w 
dowolnie wybranym przez studenta czasie. 

3. Prowadzący zobowiązany jest do dostępności online zgodnie z harmonogramem 
zajęć.  

4. Od studentów wymagane jest posiadanie narzędzi technicznych umożliwiających 
uczestniczenie w zajęciach na odległość. 

Zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej 

1. W celu realizacji części zajęć dydaktycznych i/lub weryfikacji efektów uczenia w 
formie stacjonarnej należy złożyć umotywowany wniosek do Dziekana. Wniosek ten 



powinien zawierać informacje na temat liczby godzin oraz formy zajęć wraz z 
proponowanym terminem (terminami) ich realizacji. 

2. Wniosek o realizację zajęć w formie stacjonarnej przed złożeniem musi zostać 
pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry prowadzącej kierunek studiów, 
którego wniosek dotyczy. 

3. Zajęcia w formie stacjonarnej muszą być realizowane z uwzględnieniem 
obowiązujących wymogów, określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Prowadzący ma obowiązek wymagania od studentów stosowania się do 
obowiązujących wymogów sanitarnych (noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji 
rąk). 

Konsultacje 

1. Podstawową formą konsultacji jest forma zdalna. Konsultacje mogą również 
odbywać się w  formie stacjonarnej na terenie PK według poniżej określonych 
zasad, jednak nie może to być jedyna forma konsultacji.  

2. Konsultacje stacjonarne dla studentów (do dwóch studentów w tym samym czasie) 
powinny być umawiane na konkretne godziny w celu uniknięcia kolejek i 
gromadzenia się większej liczby studentów w jednym miejscu. 

3. Konsultacje stacjonarne dla grupy studentów (powyżej 2 osób) mogą odbywać się 
jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika katedry prowadzącej 
kierunek studiów, którego studentów konsultacje dotyczą. 

4. Wszystkie spotkania stacjonarne na terenie PK ze studentami powinny być 
dokumentowane listą uczestniczących studentów, miejscem i datą spotkania, oraz 
odbywać się z  uwzględnieniem obowiązujących wymogów określonych przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego.


