POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Komunikat nr 1 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 1 lipca 2021 r.
w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń
się COVID-19, informuje się, co następuje:

wynikających

z

rozprzestrzeniania

1) od dnia 1 lipca 2021 r. Politechnika Warszawska przechodzi z „2-giego” na „1-szy” poziom
ograniczeń (https://www.pw.edu.pl/COVID-19/Poziom-ograniczen-1), w związku z czym
należy przygotować się do powrotu do standardowych zasad funkcjonowania określonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478, z późn. zm.), rozporządzeniach oraz aktach prawa wewnętrznego Uczelni;
2) przewiduje się, że kształcenie w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022
będzie przebiegało stacjonarnie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego,
zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Metody kształcenia, tryb prowadzenia zajęć oraz
weryfikacja efektów uczenia się powinny być zgodne z programami ustalonymi
dla kierunków studiów oraz z regulaminami przedmiotów. Ewentualne zmiany muszą zostać
przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uczelni;
3) zachęca się do zachowania dobrych praktyk i metod, które zostały wypracowane
w warunkach nauczania zdalnego. Oznacza to utrzymanie cyfrowego wspomagania
w zajęciach prowadzonych stacjonarnie (streaming, bazy materiałów, konsultacje, wirtualne
tablice) oraz przygotowywanie podstaw dla nauczania hybrydowego i zdalnego np. poprzez
zmiany programów, wprowadzenie nowych przedmiotów i modułów kształcenia;
4) Uczelnia zachowa wsparcie techniczne dla nauczania zdalnego w niezmienionej formie
i będzie dążyła do rozszerzenia zakresu wspierających narzędzi. Zostanie utrzymane
wsparcie dla grup zajęciowych w MS TEAMS oraz integracja między zapisami w USOS
i grupami Moodle. Platformą e-learningową wspieraną przez Uczelnię, która zapewnia
korelację z rejestracją do grup oraz archiwizację, jest Moodle PW. Zachęca się do jej
wykorzystywania. Niezależnie od uwarunkowań epidemicznych, cyfryzacja pozostanie
jednym z głównych priorytetów rozwoju działalności dydaktycznej. Wynika to zarówno
z deklarowanych przez studentów i dydaktyków potrzeb jak i z wymogów integracji
kształcenia w skali europejskiej;
5) w przypadku silnego rozprzestrzeniania się nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 jesienią
bieżącego roku, konieczne będzie rozpoczęcie nauki w trybie hybrydowym lub zdalnym.
Bazując na doświadczeniach ostatnich lat, Politechnika Warszawska zachowa maksymalną
gotowość do reagowania na ewentualne zmiany uwarunkowań epidemicznych. Zostanie
utrzymany stopniowy system sygnalizacji zasad ochrony. Informacje o przewidywanych
zmianach reguł bezpieczeństwa będą przekazywane z wyprzedzeniem. Nauczyciele
akademiccy i studenci powinni w sposób elastyczny planować zadania realizowane
w semestrze, aby w przypadku niekorzystnych zmian zachować gotowość do przejścia
w tryb hybrydowy lub zdalny. Zaleca się, aby dziekani i pozostali kierownicy jednostek
organizacyjnych Politechniki Warszawskiej przygotowali plany zajęć zapewniające
maksymalnie możliwą elastyczność.
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