
ZARZĄDZENIE NR 32/2020
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 23. marca 2020 roku

W  sprawie:  realizacji  procesu  dydaktycznego  w  warunkach  ograniczenia
funkcjonowania Akademii w związku ze stanem epidemii w Kraju.

Na  podstawie:  rozporządzenia  MNISW  z  dnia  11.  marca  2020  roku  w  sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego  i  nauki  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. poz. 405) oraz § 18. ust 2. pkt 2 Statutu Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, 

zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

1. Zawieszam do dnia 10. kwietnia br. kształcenie studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych (w tym w ramach prowadzonych projektów dofinansowanych ze
środków Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego),
doktorantów i  słuchaczy CDK oraz Legii  Akademickiej  w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielami akademickimi.

2. Wstrzymuję do dnia 10. kwietnia br. proces edukacyjny na wszelkich pozostałych
formach kształcenia prowadzonych w Akademii.

§ 2. 
1.  Zobowiązuję  dziekanów  oraz  kierowników  jednostek  ogólnouczelnianych  do
utrzymania w Akademii procesu edukacyjnego określonego w § 1., pkt. 1., zgodnie
z obowiązującymi rozkładami zajęć, z wykorzystaniem wszelkich możliwych metod,
technik i narzędzi kształcenia na odległość.

2.  W  kształceniu  na  odległość  jako  minimalną  i  obligatoryjną  formę  komunikacji
dydaktycznej należy przyjąć korespondencję mailową.

3. Jako formy fakultatywnie wspomagające kształcenie w oparciu o korespondencję
mailową rekomenduję platformy e-learningowe, których uruchomienie powinno być
dokonane bez zbędnej zwłoki.

4.  Polecam  zorganizowania  e-szkoleń  przygotowujących  nauczycieli,  studentów
i  doktorantów  do  korzystania  z  platform  e-learningowych  jako  środka
wspomagającego  kształcenie  w  oparciu  o  korespondencję  mailową.  Szkolenia
powinny być zakończone do momentu uruchomienia platform.

5.  Polecam  natychmiastowe  opracowanie  pisemnej,  szczegółowej  instrukcji  dla
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich określającej sposoby kształcenia
na odległość.

§ 3. 
1. Realizację procesu dydaktycznego z wykorzystaniem kształcenia zdalnego należy
traktować w zakresie przyznawania punktów ECTS oraz zaliczania poszczególnych
zajęć,  kursów  i  semestrów  tak,  jak  przy  realizacji  w  bezpośrednim  kontakcie
z nauczycielami akademickimi. 



2.  Jeśli  specyfika  treści  programowych  bezwzględnie  wymaga  ich  realizacji
w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim powinny być one wyłączone
z  kształcenia  na  odległość  i  po  połączeniu  w  zasadne  bloki  powinny  zostać
zrealizowane  w  późniejszym  czasie,  po  odwieszeniu  zajęć  w  bezpośrednim
kontakcie.

3. W związku z zaistniałą sytuacją nastąpi nowelizacja terminarza bieżącego roku
akademickiego  polegająca  na  zmianie  terminów  zakończenia  zajęć  w  semestrze
letnim, terminów sesji  egzaminacyjnych  oraz sesji  dyplomowych.  Do opracowania
projektu  nowelizacji  terminarza  obliguję  Prorektora  ds.  Nauczania  w  terminie
do 10. kwietnia br.

4.  W wypadku dalszego przedłużenia zawieszenia  kształcenia studentów studiów
stacjonarnych  i  niestacjonarnych  w  bezpośrednim  kontakcie  z  nauczycielami
akademickimi  oraz  nowelizacji  terminarza  bieżącego  roku  akademickiego  może
nastąpić  przeniesienie  wybranych  zajęć  oraz  praktyk  studenckich  na  kolejny  rok
akademicki.  W związku  z  tą  ewentualnością  obliguję  dziekanów do  opracowania
projektu doraźnej modyfikacji planów studiów w zakresie ich ramowych programów
w terminie do 30. kwietnia br.

§ 4. 
Zobowiązuję członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Samorządu
Doktorantów do aktywnego współuczestnictwa w realizacji  poszczególnych działań
określonych w Zarządzeniu, zgodnie z zaleceniami osób odpowiedzialnych za jego
wykonanie.

§ 5. 
Realizację zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauczania oraz dziekanom.

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Akademii Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Rokita


