Warszawa, dn. 22.09.2020 r.

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Na podstawie § 9 ust. 1 ZARZĄDZENIA NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia
7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021 i w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów uprzejmie informuję, że na Wydziale
Polonistyki:
1. Zdalne ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty, seminaria i warsztaty muszą być prowadzone
w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie
rzeczywistym, zgodnie z programami i planami studiów. Zajęcia prowadzone w formie
synchronicznej w uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą zawierać komponent
asynchroniczny, pod warunkiem zachowania jednolitości w obrębie danego przedmiotu.
2. Zdalne wykłady mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej,
umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez
prowadzącego wykład. Rekomenduje się, żeby wykłady prowadzone w formie synchronicznej
były nagrywane i udostępniane studentom do odtworzenia.
3.

Narzędzia informatyczne, służące do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, muszą zapewniać
bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych.
Oznacza to, że można używać tylko tych platform e-learningowych, które należą do
Uniwersytetu Warszawskiego lub z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy
licencyjne.

4. W celu zachowania jednolitości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki dopuszcza się
następujące narzędzia informatyczne:
a) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus”
prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym
Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
b) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym Google
Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
c) platformę Zoom.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wykład z elementami dyskusji dla ponad 100
osób) dopuszcza się skorzystanie z pakietu Microsoft Teams.
Wybrane narzędzia informatyczne muszą zapewniać studentom uzyskanie jednolitych efektów
uczenia się w ramach tego samego przedmiotu.

5. Do dnia 10 października 2020 r. prowadzący zajęcia zobowiązani są do umieszczenia
w sylabusach przedmiotów informacji o:
a) wybranym narzędziu informatycznym, które zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć
w trybie zdalnym;
b) formie prowadzenia wykładów (jeśli dotyczy);
c) elementach kształcenia asynchronicznego w zajęciach zdefiniowanych jako synchroniczne
(jeśli dotyczy).

