
Pismo okólne nr 57/2019/2020 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 15 maja 2020 roku 

 

w sprawie: określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w WWFiZ w Białej 

Podlaskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w okresie odwołania zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie 

FAWF w Białej Podlaskiej, wskutek zagrożenia epidemicznego  

COVID-19 

 

Na podstawie art. 76a ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 40 ust. 2 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z brzmieniem 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 

r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 

405). 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zajęcia dydaktyczne, sesje egzaminacyjne i obrony prac dyplomowych 

prowadzone w WWFiZ w roku akademickim 2019/2020 przebiegają i kończą się 

zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020, określoną w Piśmie 

Okólnym nr 1/2019/2020 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

z dnia 2 września 2019 r. z wyłączeniem zajęć, których charakter nie pozwala na 

prowadzenie kształcenia zdalnego.  

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie prowadzi się z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się 

przewidzianych w karcie przedmiotu.  

3. Nauczyciele akademiccy realizują zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć 

w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dostępnych narzędzi dydaktycznych,  

z wyjątkiem przedmiotów, których charakter nie pozwala na przeprowadzenie 

zajęć. 

4. Kształcenie w trybie synchronicznym prowadzone jest przy wykorzystaniu 

oprogramowania Zoom, Microsoft Teams lub innego narzędzia informatycznego, 

pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio/video w czasie rzeczywistym.  



Za zgodą Dziekana istnieje możliwość wykorzystania innego narzędzia 

informatycznego. 

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na danym kierunku i stopniu 

sprawuje właściwy prodziekan. Monitoring zajęć podległych pracowników 

prowadzi kierownik katedry. 

6. Obecność studenta w czasie zajęć jest obowiązkowa.  

§ 2 

Warunki i forma prowadzenia zajęć dydaktycznych niemożliwych do realizacji 

w trybie zdalnym  

1. Zajęcia praktyczne, których forma uniemożliwia uzyskanie założonych efektów 

uczenia się poprzez kształcenie zdalne, zostaje przeniesiona na kolejny rok 

akademicki (2020/2021) w drodze odrębnego aktu normatywnego uczelni, chyba, 

że możliwe będzie przeprowadzenie danych zajęć w trybie stacjonarnym, na 

terenie uczelni w okresie 14-27 września 2020 r. 

2. Praktyki pedagogiczne i zawodowe mogą być realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem kierunków studiów 

regulowanych odrębnym rozporządzeniem ministra właściwego ws. standardów 

kształcenia. 

3. Praktyki pedagogiczne i zawodowe, których forma uniemożliwia przeprowadzenie 

ich w formie zdalnej, zostają przełożone na następny rok akademicki (2020/2021), 

w drodze odrębnego aktu normatywnego uczelni.  

 

§ 3 

Zasady rozliczania godzin pracy nauczyciela akademickim 2019/2020  

1. Godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych od 19 marca do 10 kwietnia 2020 r.  

z wykorzystaniem metod i technik zdalnych w trybie synchronicznym  

i asynchronicznym zostają zaliczone zgodnie z przedłożonym wykazem 

przeprowadzonych zajęć. 

2. Godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych od 15 kwietnia 2020 r. do końca roku 

akademickiego przewidzianego w organizacji roku akademickiego 2019/2020 

zostają zaliczone wyłącznie na podstawie przedłożonego wykazu zajęć 

prowadzonych w trybie synchronicznym. W wyjątkowych przypadkach Dziekan 

może wyrazić zgodę na zmianę trybu kształcenia na asynchroniczny.  

3. Zajęcia, które nie odbyły od 12 do 18 marca 2020 r. należy przeprowadzić w trybie 

synchronicznym lub asynchronicznym do końca semestru letniego roku 



akademickiego 2019/2020 w terminie ustalonym z Działem Planowania  

i Organizacji Studiów oraz po zatwierdzeniu przez właściwego prodziekana. 

§ 4 

Zasady przeprowadzania egzaminów, zaliczeń oraz obron prac dyplomowych  

1. Zasady przeprowadzenia egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych w roku 

akademickim 2019/2020 określa Zarządzenie nr 44/2019/2020 Rektora AWF 

Warszawa z dnia 14 maja 2020 r. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym piśmie okólnym, stosuje się zapisy 

Statutu AWF oraz obowiązującego regulaminu studiów. 

2. Wątpliwości w zakresie realizacji zapisów niniejszego pisma okólnego rozstrzyga 

Dziekan lub działający z jego upoważnienia prodziekan. 

3. Niniejsze zarządzenie podane zostanie niezwłocznie do wiadomości studentów  

i nauczycieli akademickich WWFiZ w Białej Podlaskiej. 

4. Niniejsze pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym  

w nagłówku. 

 

 

                                                                 DZIEKAN  

  Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

                                                                                        w Białej Podlaskiej                              

                                                                      dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk 


