WYDZIAŁ GRAFIKI
Warszawa, 3 marca 2021 r.

KOMUNIKAT NR 1/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU GRAFIKI ASP W WARSZAWIE
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 3 MARCA 2021 R.

Szanowni Państwo Dydaktycy i Studenci,
zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Rektora ASP w Warszawie z dnia 12 lutego 2021 r. informuję,
że od dnia 3 marca 2021 r.
podtrzymuję do odwołania decyzję o kontynuowaniu w trybie stacjonarnym
lub hybrydowym zajęć praktycznych realizowanych w formie warsztatów i ćwiczeń.
Pozostałe zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie zdalnej.
Szanowni Państwo, ponieważ podawane w mediach informacje ostrzegają przed zbliżającą się
trzecią falą epidemii, a także mając na uwadze fakt, że w ostatnim tygodniu w budynku
wydziału przebywało dziennie około 200 osób, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo
zalecam co następuje:
1. Zajęcia z przedmiotów teoretycznych odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
2. Zajęcia z przedmiotów nie wymagających zaplecza warsztatowego odbywają się w formie
zdalnej lub hybrydowej. Tym niemniej proszę Państwa prowadzących zajęcia w formie
stacjonarnej o dostosowanie się do poniższych zasad:
• proszę organizować spotkania ze studentami – jeśli to konieczne – w taki sposób, aby
jednorazowo grupa nie liczyła więcej niż 5-6 studentów;
• dla studentów nie pracujących w trybie stacjonarnym oraz pozostałych studentów,
którzy – z różnych powodów nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach
stacjonarnych – proszę zorganizować i realizować zajęcia w trybie zdalnym.
3. Zajęcia z graﬁki warsztatowej, rysunku, malarstwa odbywają się w formie hybrydowej.
Tym niemniej proszę Państwa prowadzących zajęcia o dostosowanie się do poniższych
zasad:
• proszę, w miarę możliwości, nie kumulować wszystkich studentów z grupy na jednych
zajęciach stacjonarnych; w chwili, gdy zajęcia odbywają się np. dwa razy w tygodniu,
grupę można podzielić na dwie podgrupy z podziałem na dni; w chwili, gdy zajęcia
odbywają się np. raz w tygodniu, grupę można także podzielić na dwie podgrupy
i spotykać się stacjonarnie co drugi tydzień.

•

dla studentów nie pracujących w trybie stacjonarnym oraz pozostałych studentów,
którzy – z różnych powodów nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach
stacjonarnych – proszę zorganizować i realizować zajęcia w trybie zdalnym.
4. Najpóźniej do dnia 15 marca br. proszę Państwa prowadzących zajęcia o poinformowanie
swoich studentów odnośnie organizacji pracy pracowni zgodnie z powyższymi wytycznymi.
5. Zawieszam do odwołania wszelką pozostałą aktywność przeprowadzaną w trybie
stacjonarnym (wewnętrzne wystawy z wernisażami, wykłady, udział w zajęciach
zaproszonych gości, użyczanie pracowni osobom z zewnątrz, itp.).
6. Proszę prowadzących pracownie o systematyczne prowadzenie list studentów
uczestniczących w zajęciach stacjonarnych.
7. Proszę prowadzących pracownie, aby podczas zajęć stacjonarnych zwracali uwagę
na konieczność używania przez studentów maseczek ochronnych.
8. Proszę także o ograniczenie do minimum odwiedzin osób z zewnątrz nie będących
pracownikami i studentami wydziału.
9. Wszystkie planowane wykłady z udziałem zaproszonych gości powinny odbywać się
w trybie zdalnym.
10. Proszę o indywidualne poinformowanie studentów Erasmusa w poszczególnych
pracowniach
o trybie i formie prowadzonych od 3 marca br. zajęć dydaktycznych.
11. Proszę o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z pracownicami dziekanatu
– w miarę możliwości proszę załatwiać większość spraw drogą mejlową lub telefonicznie.
12. Proszę o systematyczne zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania
Uczelni
w czasie epidemii publikowanymi na stronie internetowej Akademii i wydziału.
Powyższe zalecenia proszę potraktować jako priorytetowe.
Szanowni Państwo, zdaję sobie doskonale sprawę z powyższych niedogodności, ale dla naszego
wspólnego dobra, bardzo proszę Państwa o współpracę.
Państwa pytania dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania zajęć proszę kierować
bezpośrednio do:
• Prof. Jacek Staszewski, dziekan; (jacek.staszewski@asp.waw.pl) – sprawy ogólne;
• Dr hab. Piotr Siwczuk, prodziekan ds. studenckich i kształcenia; (piotr.siwczuk@asp.waw.pl)
– kształcenie na studiach stacjonarnych;
• Dr hab. Rafał Kochański, pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych;
(rafal.kochanski@asp.waw.pl); kształcenie na studiach niestacjonarnych.
Pozostaję z poważaniem.
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