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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ NA WZKW  

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21 DLA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 

 

1. Wykłady (zajęcia teoretyczne) odbywają się w trybie on-line.  

2. Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie wskazanym przez wykładowczynię / wykładowcę, 

rekomendowany jest tryb stacjonarny dla studentów pierwszych lat, przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego, ale jest to decyzja wykładowczyni / wykładowcy.  

3. Wykładowcy ustalają formę zajęć i podają informację na ten temat w sylabusach.  

4. Zajęcia, niezależnie od formy odbywają się zgodnie z planem zajęć. Nawet jeśli zajęcia są 

nagrywane, nie odbywają się w czasie rzeczywistym, udostępniamy plik z wykładem w dniu 

zaplanowanego wykładu. 

5. Studentki i studenci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach, w formie 

podanej w sylabusie.  

6. W zajęciach  stacjonarnych uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i wykładowcy, 

którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

7. Nieuczestniczenie w zajęciach stacjonarnych jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych 

przypadkach poza sytuacjami opisanymi w pkt. 6., które prosimy zgłaszać prodziekan 

ds. studenckich. Każda z takich sytuacji będzie konsultowana indywidualnie z danym 

wykładowcą.  

8. Rekomendujemy używanie google meet do prowadzenia zajęć oraz z g-suite.  

9. Wszyscy, tj. zarówno wykładowcy jak i studenci korzystają przy kontaktowaniu się w 

sprawach studenckich i służbowych wyłącznie z akademickiej poczty.  

10. Prowadzący mają obowiązek przekazać raport z prowadzenia zajęć zdalnych co miesiąc do 

swojego prodziekana zawierający: listy obecności (jeśli obecność jest wymagana w ramach 

zaliczenia), sprawozdanie z wykonanego materiału. Raport jest przechowywany 

elektronicznie do wglądu zespołu rektorskiego ds. studenckich w terminie do końca danego 

semestru. 

11. Rekomendujemy zgodnie z sugestią Samorządu, przeprowadzenie briefingu przed zajęciami 

online, sprawdzenie obecności przez prowadzącego zajęcia. 

12. Informujemy studentki i studentów, gdyby zajęcia nie mogły się odbyć najszybciej jak to jest 

możliwe.  

13. O formie egzaminów wykładowcy poinformują studentów i studentki najpóźniej na początku 

stycznia.  

14. Czekając na wejście na zajęcia uczestnicy zajęć powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz 

mieć osłonięte usta i nos. 

15. Podczas zajęć stacjonarnych studenci w ustalonych grupach mają obowiązek noszenia 

maseczki zakrywające nos i usta, dezynfekowania dłoni przed zajęciami i po nich.  

16. Zajęcia poza budynkiem WZKW odbywają się na zasadach ogólnych (regulacje wewnętrzne 

instytucji etc.)  

Osobą, która może nie mieć maski podczas zajęć stacjonarnych w budynku WZKW jest 

prowadzący / prowadząca ew. referent / referentka.  



17. Na terenie wydziału (korytarze, dziekanat, biblioteka, sale wykładowe etc.) studenci i 

wykładowcy oraz pozostali pracownicy noszą maski zakrywające usta i nos. 

18. W przypadku udostępnienia sal innym jednostkom ASP, jednostki te są zobowiązane 

prowadzić listę osób (imię i nazwisko oraz nr telefonu), które w pomieszczeniach 

Wydziału przebywają. Listy należy przekazać dziekanatowi WZKW.  

19. Wszyscy dydaktycy prowadzący zajęcia stacjonarnie prowadząc także listy obecności 

nawet jeśli obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Uczestnicy nie wpisują się na 

listę, tylko podają nazwiska wykładowcy, który przygotowuje listę w formie 

elektronicznej. Listy przechowuje do końca semestru wykładowca. To bardzo ważne w 

przypadku ew. zachorowania kogokolwiek z grupy.  

20. Podczas zajęć stacjonarnych nie jemy i nie pijemy.  

21. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do 

sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Zasadna  jest dezynfekcja przedmiotów używanych 

wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie zaleca się  pożyczania przedmiotów 

innych uczestników zajęć 

22. Na terenie Wydziału powinni przebywać TYLKO ci studenci, którzy mają w danym 

czasie zajęcia stacjonarne.  

23. Kuchnia studencka na czas ograniczenia funkcjonowania Uczelni zostaje zamknięta.  

24. Dyżury dydaktyków odbywają się w trybie on-line za pośrednictwem google meets. Studenci 

zobowiązani są do poinformowania wykładowcy mailowo co najmniej z 1-dniowym 

wyprzedzeniem o planowanym pojawieniu się na dyżurze.  

25. Dyżury stacjonarne odbywają się tylko w szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym 

umówieniu mailowym. 

26. W przypadku pojawienia się symptomów wskazujących na wystąpienie COVID -19 lub 

pozytywnego wyniku testu na COVID-19, zarówno prowadzący zajęcia, jaki i student 

mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inspektora BHP zatrudnionego 

w ASP w Warszawie.  

27. Niniejsze rekomendacje i zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej.  


