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KOMUNIKAT DZIEKANA
Przewidywana organizacja zajęć na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem epidemicznym
1. Zajęcia zdalne: wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria (oprócz seminariów
dyplomowych w części artystycznej). Zapewnia się pracownikom, mającym
problemy techniczne, możliwość skorzystania na miejscu – z pomocą
informatyczną oraz dostępem do sprzętu – z platformy MS Teams, która jest
rekomendowanym narzędziem do prowadzenia zajęć zdalnych, oprócz platformy
Moodle oraz poczty pracowniczej i studenckiej. Studentom, nieposiadającym w
domu odpowiednich warunków technicznych, WP-A może w miarę swoich zasobów
wypożyczyć sprzęt komputerowy lub zezwolić na korzystanie z pomieszczeń
Uczelni w wyznaczonych godzinach i przy zastosowaniu się do reżimu sanitarnego.
2. Zajęcia w Uczelni: zajęcia w grupach artystycznych oraz w pracowniach (w tym
dyplomowych w części artystycznej). Należą tutaj także przedmioty warsztatowe i
laboratoryjne na specjalnościach, realizowane w grupach liczących 2-6 osób.
Dziekan może zezwolić na podział grupy przekraczającej ten limit, jeżeli zajęcia
nie mogą się odbywać bez dostępu do specjalistycznego sprzętu. Dziekan może
także odwołać tryb stacjonarny dla grupy mieszczącej się w podanym limicie, jeśli
pojawią się nieprzewidziane okoliczności epidemiczne. Obowiązuje reżim
sanitarny.
3. Biblioteka WP-A działa na zasadach ustalonych Zarządzeniem Rektora oraz innymi
aktami wewnętrznymi UAM. W przypadku studentów, nieposiadających w domu
dostępu do Internetu, Biblioteka może stworzyć miejsce do nauki dla ograniczonej
liczby osób i w ograniczonym godzinami otwarcia czasie, udostępniając im sprzęt
oraz sieć internetową. Biblioteka może zorganizować w Uczelni praktykę
zawodową, właściwą merytorycznie dla kierunku lub specjalności. Obowiązuje
reżim sanitarny.
4. Wszystkie zajęcia – tak w Uczelni, jak i zdalne – odbywają się ściśle według planu
opracowanego na semestr. Obowiązuje zasada niemieszania typów zajęć w danym
dniu. Jeżeli w sali następuje zmiana grup, pomieszczenie jest dezynfekowane
przez służby porządkowe WP-A, tak więc ostatnia ewentualna zmiana grup musi
się odbyć przed godziną 15.00, chyba że kierownik obiektu ustali inaczej godziny
pracy pracowników porządkowych.
5. Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w instytucjach, które zgodziły się ich
przyjąć, zarówno na miejscu, jak też w trybie zdalnym. Dziekan może zmniejszyć
wymiar praktyk zawodowych, jeśli nie spowoduje to utraty odpowiednich
uprawnień absolwentów. Zawiesza się wyjazdy studialne do instytucji
zewnętrznych, a także inne formy wycieczek edukacyjnych i zajęć terenowych.
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6. WP-A opublikuje zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 486/2019/2020 szczegółowy
katalog zajęć, które mogą się odbywać w na Uczelni. Podana zostanie także lista
przedmiotów, przeniesionych na semestr letni. Studenci, którzy z uzasadnionych
przyczyn odmówią udziału w zajęciach w Uczelni, będą kierowani w tym zakresie
na Indywidualną Organizację Studiów.
prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
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