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Informuję, że rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku studiów odbędzie się 

9 października 2020 r. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w tym roku akademickim 

nie będzie ogólnego spotkania ze studentami I roku. Spotkania odbędą się w mniejszych 

grupach w ramach kierunków studiów (zarówno dla studiów stacjonarnych jak 

i niestacjonarnych) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Spotkania w dniu 9.10.2020 r. organizuje Dziekan Wydziału Politechnicznego we 

współpracy z Katedrami odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku studiów. W związku 

z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie dogodnej godziny spotkania oraz 

wytypowanie osób z Katedr, które wezmą w nich udział. Preferowane godziny spotkań dla 

studentów studiów stacjonarnych w godzinach: 9:00-14:00, a dla studentów studiów 

niestacjonarnych w godzinach: 16:00-18:30 (z zachowaniem zasady nie nakładania się 

terminów spotkań). Propozycje spotkań proszę przekazać do 28.09.2020 r. 

W każdym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel władz wydziału, który przedstawi 

zasady funkcjonowania Wydziału Politechnicznego, harmonogram roku akademickiego, 

zasady funkcjonowania dziekanatu i biblioteki, możliwości otrzymania stypendiów i pomocy 

materialnej ze strony Akademii Kaliskiej, itp. Zadaniem przedstawiciela Katedry będzie 

przekazanie szczegółowych informacji dotyczących organizacji kształcenia w semestrze 

zimowym na danym kierunku studiów, bazy dydaktycznej, kół naukowych, itp. 



 
 

Proszę również o przestrzeganie poniższych zasad dotyczących organizacji roku 

akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale 

Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu: 

1. pierwsze zajęcia ze studentami I roku studiów i pozostałych roczników, powinny być 

przeprowadzone w sposób tradycyjny. Podczas tego spotkania prowadzący 

zapoznaje studentów m.in. z:  

a. organizacją zajęć, w tym zajęć online, wymogami z przedmiotu, przekazuje 

informację, na jakiej platformie e-learingowej odbywać się będą zajęcia zdalne 

(preferowane w Akademii Kaliskiej jest środowisko Office 365 i aplikacja 

Teams). 

b. zapoznaje studentów z kartą przedmiotu i zawartymi w niej informacjami, 

c. podaje informację o miejscu i terminie planowanych konsultacji. 

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, rozporządzeń w tym zakresie Rektora Akademii 

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

Szczegółowa organizacja form kształcenia z poszczególnych przedmiotów w semestrze 

zimowym, znajdzie się na stronie www poszczególnych Katedr. 

Za przyjętą ostateczną formę prowadzenia zajęć odpowiedzialni są prowadzący zajęcia. 

 

Dziekan Wydziału Politechnicznego 

/ - / dr Ryszard Maciejewski 

 


