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Prorektor ds. kształcenia, spraw
studenckich i doktoranckich
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Gdańsk, I7.03.2020 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZDALNEGO PROWADZENIA
ZAJĘC, KONSULTACJI I PRACY BADAWCZEJ
W związbł z tymczasowlłn

zawieszeniem zĄęó dydaktycznych odbywających
się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostały określonerekomendacje w
sprawie odbywania konsultacji i możliwościprowadzeniazajęć zwykorzystaniem
elektronicznych metod komunikowania się.

1. ZostĄe

wprowadzone zalęcęnie realtzaĄi prograrrtu zajęó w formie
odbywania konsultacj i, korekt, przekazywania materiałów dydak ty czny ch
online dla studentów i doktorantów przez nauczycieli akademickich i
pozostałe osoby ptow adzące zajęcia.

2.

Rekomenduje się, aby nauczyciele akademiccy byli dostępni online w
ramach zaplanowanych wcześniej ząęć dydaktycznych. konsultacje
powinny się odbywać we wcześniejustalonych godzinach.

3.

Prodziekani ds. kierunków studiów w porozumieniu z Kięrownikiem
Zal<ł.adl Historii i Teorii Sztuki, w porozumieniu z Kierownikami Katedr
otaz pozostałymi osobami prowadzącymi zajęcia ustalą, ktore zajęcia i w
jakim zakresie mogą byó przeprowadzanę z wykorzystaniem metod
komunikacji na odległość.

4. Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Kierownik,

Międzywydziałowych

Środowiskowych Studiów Doktoranckich zostają zobowiązanl
do zorganizowania praly badawczĄ zgodnie zw5Ąycznymi służb
sanitamych i również wprowadzen ia pracy zdalnej.
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5.

ZĄęcia

i

przekazywanie materiałów oraz treścidydaktycznych dla
sfudentów i doktorantów mogą odbywać się za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w ramach bezpŁatnie udostępnianych usług jak Google
Gsuite, Office 365 lub innych form komunikacji zdalnej ogólnodostępnej
(Facebook, Skype, Messenger itp.).

6.

Materiały dydaktycznę oraz wykłady można zatnieszczaó tŃ:żę na stronie
zbroj owniasztuki@asp. gda.pl w zaMadcę e-Kursy za pośrednictwem Pani
mgr Moniki Scharmach - specjalistki ds. zarządzańa zasobami
cyfrowyrrri, e-mail: monika.scharmach@,asp.gda.pl w porozumięniu z

Kierownikiem

Biblioteki

panem Mariuszem Wroną,

e-mail:

mariusz.wrona@asp. gda.pl
Serwis z dziŃem e-Kursy znĄdĄe się pod adresem: zbrojowniasztuki.pl
1.

W celu przekazanta informacji o organizacji zajęć w formie elektronicznej
nauczyciele akademiccy powinni kontaktować się ze studentami za
pośrednictwem STS bądźSOK, z doktorantami za pośrednictwem
Sekretariafu Szkoły Doktorskiej i MŚSD.

8.

Studenci i doktoranci są zobowiązań do codziennego sprawdzania
informacji, które będą sukcesywnie umieszczane w Panelu studenta, na
stronie ASP - zak<ł.adka,,'Wazne informacje dla studentów" lub przesył.ane
drogą mailową.

Niezmiennie przypominamy naszylTl studentom, doktorantom i pracownikom o
konieczności stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitamego.
Przy posługiwaniu się pocztą elektroniczną prosimy stosować się do Komunikafu
Rektora 612019 (tu link) w sprawie Instrukcji korzystania z poczty elektronicznej
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w zakresie wysyłania kopii ukrytej.

W przypadku potrzeby zastosowania indywidualnych rozwtęń w prowadzeniu
zajęó
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z wykorzystaniem dostępnych, elektronicznych form komunikowania się prosimy
zwracaó się do Pana Piotra Chałkowskiego , e-mail: oi.kierownik@asp.gda.pl

studentów, doktorantów orv pracowników dydaktycznych i
badawczo-dydaktycznych za pomocą Akademusa zostaje wysłana informacja ws.
odbywani a konsultacj i i możliwo ściodbywani a zajęó online.

Do wszystkich
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