
 
 

Kalisz, dnia 28.09.2020 r. 

 

REKOMENDACJE DO PRAWADZENIA ZAJĘĆ 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Politechniczny 

 

 

Szanowni Państwo, 

Kierownicy Katedr, 

Studenci Akademii Kaliskiej. 

 

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2020/2021, w dniu 1 października  2020 r. 

rozpoczynają się zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych II roku i wyżej, w dniu 

09.10.2020 r. zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych, natomiast od 12 października 

2020 r. zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych. 

Zebrania informacyjne dla osób przyjętych na I rok studiów odbędą się 09.10.2020 r. 

Spotkania te organizuje Dziekan Wydziału w porozumieniu z Kierownikami Katedr. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 19.10.2020 r. 

Dziekanat Wydziału Politechnicznego udziela studentom informacji dotyczących toku 

studiów. 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć. Rozkład zajęć, 

szczegółowa organizacja form kształcenia z poszczególnych przedmiotów w semestrze zimowym 

oraz aktualne zarządzenia Rektora dotyczące przebiegu studiów znajdują się na stronie internetowej 

poszczególnych Katedr. 

Należy obowiązkowo przestrzegać zasady, iż wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej 

muszą być przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem 

zaleceń i wytycznych MNiSW oraz GIS, zarządzeń w tym zakresie Rektora Akademii 

Kalskiej, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w danym obiekcie Wydziału. 

Podczas prowadzenia zajęć obowiązują zasady zawarte  w Zarządzeniu Nr 0300.71.V.2020 



 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny zostać 

spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników, które w istotny sposób 

ograniczą ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni 

oraz pismem Dziekana Wydziału Politechnicznego z dn. 21.09.2020 r. skierowanym do 

Kierowników Katedr. 

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Wydziału Politechnicznego 

obowiązują poniższe zasady: 

- zajęcia teoretyczne studenci odbywają cały czas w jednej sali dydaktycznej, 

- na zajęcia wymagające korzystania z laboratoriów, studenci danej grupy przemieszczają się 

do przypisanej w planie zajęć sali laboratoryjnej, 

- w salach dydaktycznych są umieszczone środki dezynfekujące, 

- przy wejściu do sali dydaktycznej studenci i wykładowcy mają obowiązek zdezynfekować 

ręce, 

- dezynfekcję w salach przeprowadzają pracownicy szatni, 

- studenci jak i wykładowcy na terenie budynku Wydziału Politechnicznego są zobowiązani 

do noszenia masek ochronnych lub przyłbic, 

- podczas zajęć studenci i prowadzący zajęcia przebywają w maskach ochronnych 

ewentualnie przyłbicach, 

- w pracowniach/laboratoriach obowiązują dotychczasowe regulaminy; podczas zajęć należy 

bezwzględnie przestrzegać zarządzeń Rektora, zasad i wytycznych MNiSW oraz GIS 

dotyczących ograniczenia możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. 

 

 

      Dziekan Wydziału Politechnicznego 

 

/ - / dr Ryszard Maciejewski 

 


