
Wytyczne Dziekana Wydziału Cybernetyki 

w sprawie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 25.02.2021  

(Dz. U. poz. 363); 

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez 

Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19; 

3. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  

nr 12/RKR/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni  

oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2. 

 

Zajęcia w semestrze letnim, do odwołania, realizowane będą hybrydowo.  

W modelu zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zajęcia winny 

być realizowane synchronicznie z jednoczesnym udziałem studentów i prowadzącego. Nie jest 

dopuszczalne prowadzenie zajęć wyłącznie poprzez zamieszczenie materiałów drukowanych 

lub nagrań. Należy zapewnić sposób prowadzenia zajęć zgodny z: formą zajęć wynikającą  

z programu studiów, zapisami sylabusa w systemie USOS oraz metodyką zajęć przyjętą  

w instytucie odpowiadającym za realizację przedmiotu.  

Do prowadzenia zajęć, zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych zaleca się 

następujące narzędzia zdalnego nauczania: 

• Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/ 

• Cisco Webex - https://www.webex.com/ 

Jako narzędzie wspierające platformy wymienione powyżej, np. do prowadzenia testów lub 

udostępniania materiałów pomocniczych do zajęć, rekomenduje się: Moodle (e-learning) WAT 

- https://e-learning.wat.edu.pl/. Nie jest dopuszczalne stosowanie wyłącznie platformy Moodle.  

Do kontaktów i poczty elektronicznej należy stosować pocztę elektroniczną WAT: 

https://mail.wat.edu.pl. 

 

Na terenie Wojskowej Akademii Technicznej zaleca się bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych sanitarno-higienicznych. Należy ograniczyć do niezbędnego narady i spotkania 

oraz kontakty z osobami spoza grona współpracowników.  

W procesie dydaktycznym może brać udział wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów 

wskazujących na zachorowanie wywołane przez wirusa SARS-CoV-2 Covid-19. Pracownicy, 

nauczyciele, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania 

telefonicznie lub wiadomością e-mail Dziekana Wydziału Cybernetyki o podejrzeniu 

zachorowania wskutek wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną. 

 

Wszelkie wyjątki i odstępstwa od powyższych zasad wymagają zgody Dziekana.  

https://mail.wat.edu.pl/

