
  

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

Pracownicy realizujący zajęcia na  

Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie 

 

 

  W nawiązaniu do przekazanej informacji pismem z dnia 30 września 2020 r. (tj. 

środa) o zamiarze przeplanowania formy zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk 

o Bezpieczeństwie na nauczanie zdalne (za pośrednictwem platform edukacyjnych) 

informuję, że: 

1/ decyzja w tym zakresie miała być podjęta do końca bieżącego tygodnia, a pismo nie 

stanowiło w chwili skierowania do Państwa podstawy samowolnego przejścia na formę 

zdalną, 

2/ toteż dopiero teraz po konsultacjach z Państwem i Studentami (co zostało 

wyznaczone na dzień dzisiejszy do godz. 10:00) oraz w porozumieniu z Kolegium 

Dziekańskim podejmuję decyzję o przejściu Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie  na formę 

nauczania zdalnego z zachowaniem poniższych zasad: 

 zajęcia mają być prowadzone (zarówno zdalnie jak i w kontakcie 

bezpośrednim) wyłącznie według planu zajęć opracowanego przez Dział 

Dydaktyki, a jakiekolwiek korekty względem niego należy kierować wyłącznie 

za pośrednictwem dziekanatu (Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technik 

i metod kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć w związku 

z zagrożeniem wirusem SARS COV-2 ),   

 do czasu opracowania nowych planów zajęć co nastąpi do dnia 26 października  

2020 r. (zarówno dla formy stacjonarnej jak i niestacjonarnej) należy je 

prowadzić wyłącznie według dotychczas opublikowanych planów 

opracowanych przez Dział Dydaktyki. 



3/ Wydziałowa Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia (pod kierunkiem 

prodziekana prof. KAAFM dr hab. Janusza Ziarko) przekaże Państwu do końca bieżącego 

miesiąca procedury dokumentowania realizacji zajęć oraz ich kontroli, 

4/ zajęcia, które uzyskały zgodę na realizację w formie kontaktu bezpośredniego ze 

studentami na terenie kampusu KA zostaną indywidualnie omówione z zainteresowanymi, 

5/ jeżeli Państwo nie chcecie do dnia 26 października prowadzić zajęć 

w bezpośrednim kontakcie na terenie kampusu proszę to zgłosić do dziekanatu - zostaną one 

zawieszone i przeplanowane na dalsze terminy. 

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z powyższą treścią i ścisłe dostosowanie się 

do zapisów. Kategorycznie nie wyrażam zgody na jakąkolwiek samowolę.   

 

 

 Łączę wyrazy szacunku  

 

 

 

Kraków, dnia 2 października 2020 roku 


