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W tym tygodniu mija drugi miesiąc od pierwszego zawieszenia zajęć dydaktycznych 
w bezpośrednim Państwa kontakcie ze studentami i doktorantami. W okresie tym nastąpiła 
zdecydowana zmiana w sposobie funkcjonowania Akademii. Jednak wytężony wysiłek 
wszystkich osób odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie Szkoły pozwolił na utrzymanie 
ciągłości i naturalnego rytmu pracy. Odbywają się posiedzenia ciał kolegialnych, funkcjonuje 
administracja, prowadzona jest dydaktyka, toczą się postępowania związane z awansami 
naukowymi. Jedyną różnicą w naszej pracy jest to, że odbywa się ona zdalnie. Możliwe to jest 
dzięki bardzo sprawnym działaniom pracowników Centrum Informatycznego i wyposażeniu 
Uczelni w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Można stwierdzić, że w sytuacji panującej 
epidemii Akademia funkcjonuje sprawnie. 

Bieżąca analiza naszej działalności wskazuje jednak na możliwości, a nawet konieczności 
poprawy zdalnej pracy. Dotyczy to zwłaszcza działalności dydaktycznej. Dane pochodzące z 
analizy tygodniowych raportów zdalnej realizacji dydaktyki, z systemu administracyjnego 
platform telekomunikacyjnych, a także z sondaży prowadzonych przez Uczelnianą Radę 
Samorządu Studenckiego wśród studentów, wskazują, że liczba nauczycieli prowadzących 
zajęcia dydaktyczne zgodnie z ich obowiązującym rozkładem w czasie rzeczywistym z 
wykorzystaniem zabezpieczonych przez Uczelnię systemów (Zoom, Moodle) jest niewielka i 
sięga 20%. Ponieważ czas nieubłaganie biegnie przybliżając nas do końca terminowych zajęć 
w tym semestrze, powinniśmy zintensyfikować nasze działania dydaktyczne. Musimy podjąć 
wszelkie kroki, aby korzystając z dostępnych narzędzi zrealizować obowiązujące programy 
studiów, zgodnie z obligatoryjnym rozkładem zajęć. Oczywiście, część treści wymagających 
bezwzględnego kontaktu nauczyciela ze studentami będziemy musieli przesunąć w czasie, ale 
nikt nie jest w stanie określić jednoznacznego terminu ich realizacji.  

W związku z tym bardzo proszę, aby potraktowali Państwo systematyczne prowadzenie  
zajęć w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć i w oparciu o dostępne 
narzędzia telekomunikacyjne – zwłaszcza platformę Zoom w sposób obligatoryjny dla siebie i 
studentów. Proszę również, aby w raportach tygodniowych z pracy zdalnej w sposób 
szczegółowy informować o wykorzystywanych kanałach telekomunikacyjnych. 

Życząc Państwu, i Państwa studentom sukcesów w działalności dydaktycznej prowadzonej 
w tych nadzwyczajnych i trudnych okolicznościach, pozostaję z wyrazami szacunku. 
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