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Zarządzenie nr 1 / 2020 

PRODZIEKANA 

ds. kształcenia i studenckich 

Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

Akademii Marynarki Wojennej 

z dnia 12.03.2020 r. 

 

 

w sprawie: organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania zajęć 

dydaktycznych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19 

 

 

Działając na podstawie § 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 8/2020 Rektora-Komendanta 

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 12.03.2020 r. 

w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji 

procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 

 

zarządzam 

 

następujące zasady realizacji zajęć na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: 

 

§ 1 

1. Do dnia 29.03.2020 r. wszystkie zajęcia w formie kontaktu bezpośredniego, w tym 

konsultacje ze studentami zostają wstrzymane. Termin ten może zostać 

przedłużony stosownie do rozwoju sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19, 

na podstawie oddzielnego komunikatu na stronie internetowej Wydziału, bez 

wydawania kolejnego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. W przypadku studentów zagranicznych zajęcia, niezależnie od ich formy, zostaną 

przeplanowane i zrealizowane w terminie późniejszym. 
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2. W przypadku studentów polskich: 

a) zajęcia, możliwe do realizacji w formie zdalnej (np. wykłady oraz niektóre 

ćwiczenia), polecam zrealizować w całości w formie zdalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem studiów wojskowych, z wykorzystaniem 

dowolnych i adekwatnych do treści zajęć kanałów elektronicznych; 

b) zajęcia, niemożliwe do realizacji w formie zdalnej, zostaną przeplanowane 

i zrealizowane w terminie późniejszym; 

c) wymiar zajęć prowadzonych w sposób określony w pkt. a) musi być zbieżny 

z rozkładami zajęć na semestr letni r.a. 2019/2020 i obejmować tylko okres 

wstrzymania zajęć dydaktycznych wynikający z przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Zajęcia zrealizowane w tej 

formie będą liczyły się do wymiaru zrealizowanych godzin dydaktycznych 

w sposób określony w § 59 ust. 1 pkt. 1 lit. a Regulaminu Pracy Akademii 

Marynarki Wojennej wprowadzonego Decyzją Rektora-Komendanta Nr 168 

z dnia 6 września 2019 r. 

 

§ 3 

1. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej proszę stosować się do następujących 

zasad ogólnych: 

a) nauczyciele przygotowują materiały do pracy własnej dla studentów 

i przesyłają je drogą elektroniczną na adresy mailowe grup studenckich 

otrzymane z Dziekanatu;  

b) zlecając zadanie należy wyraźnie zaznaczyć grupę, dla której zadanie jest 

przeznaczone, temat zadania i termin jego realizacji;  

c) nauczyciele mają obowiązek archiwizować otrzymane od studentów prace 

i wymagane zadania; 

d) studenci mają obowiązek regularnego i częstego sprawdzania poczty 

elektronicznej, którą wskazali jako elektroniczną drogę kontaktu z nimi; 

e) studenci są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia wszystkich zasad ich 

realizacji w formie zdalnej, w tym terminowego przesyłania zleconych prac, 

prezentacji, opracowań itp. oraz udziału w organizowanych transmisjach 

video; 
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f) zaleca się wykorzystanie, w jak największym stopniu, darmowej transmisji 

video, która pozwala na prezentowanie określonych treści oraz zadawanie 

pytań i udzielanie na nie odpowiedzi (np. YouTube, Skype). 

2. Zajęcia prowadzone w sposób zdalny są traktowane tak, jak zajęcia prowadzone 

w formie kontaktu bezpośredniego. Oznacza to, że zakres zleconych studentom 

zadań powinien odpowiadać zakresowi materiału zaplanowanemu w terminie, 

którego dotyczy zarządzenie. 

 

§ 4 

1. Nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów 

cywilnoprawnych, które mają możliwość i będą prowadzić zajęcia w formie zdalnej 

zobowiązane są o tym fakcie (przedmiot, grupa, wymiar zajęć) poinformować 

pocztą elektroniczną prodziekana ds. kształcenia i studenckich 

(p.bekier@amw.gdynia.pl) oraz specjalistę ds. planowania zajęć 

(k.sliwinska@amw.gdynia.pl). 

 

§ 5 

1. Nauczyciel akademicki, który w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych 

zrealizował zajęcia w formie zdalnej, po zakończeniu tego okresu zobowiązany 

jest powiadomić prodziekana ds. kształcenia i studenckich oraz specjalistę ds. 

planowania zajęć o wymiarze godzinowym zrealizowanych zajęć z 

wyszczególnieniem grupy szkolonej, przedmiotu oraz formy zajęć. 

2. Termin określony w § 17 ust. 13 Regulaminu studiów zostaje przedłużony do 15 

kwietnia 2020 r. 

3. Studenci, w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych, wszystkie wnioski, podania 

i prośby kierują na adres dziekanatu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na 

adres dziekanat.wniuo@amw.gdynia.pl. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER 

 

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich 

Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

 

mailto:dziekanat.wniuo@amw.gdynia.pl

