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K O M U N I K A T N R 1 0/14 0/2 021
REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża
Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 19 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad
bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze wzrostem zakażeń
wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br., przedłuża się
zmianę formy kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana
dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas
użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie
„hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:
1) automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
2) energetyka – studia pierwszego stopnia;
3) informatyka – studia pierwszego stopnia;
4) inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
5) mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
6) turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.
Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na

odległość

przy

wykorzystaniu

infrastruktury

i

oprogramowania

zapewniających

synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia,
przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie
funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie
zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest
wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.
Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego
wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku
zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:
1) prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
2) zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym
realizowane w innych terminach.

Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu do niezwłocznego
przekazania studentom kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia zaktualizowanego
wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej i zdalnej od dnia 7 kwietnia 2021 r.
Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarnoepidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
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