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Od tygodnia pracujemy i wypełniamy swoje obowiązki w całkowicie zmienionych, 

niecodziennych i nienormalnych warunkach. Epidemia koronawirusa wymusiła tymczasowo 

wiele zmian w dotychczasowym systemie kształcenia. Utrudnione, a właściwie niemożliwe są 

osobiste kontakty, zamknięto biblioteki i inne instytucje społeczne, co nie sprzyja zdobywaniu 

i poszerzaniu wiedzy oraz wymianie myśli i poglądów. 

Podobnie jak wszystkie inne Uczelnie w kraju, realizujemy proces dydaktyczny 

poprzez środki zalecone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy 

przekonani, że plan kształcenia, przewidziany na ten semestr w Naszej Uczelni zostanie  

w pełni i rzetelnie zrealizowany. Dokładamy wszelkich starań, aby mimo nadzwyczajnych 

trudności, działanie Uczelni w wymiarze dydaktycznym przebiegało we właściwym toku oraz 

aby zaliczenie semestru odbyło się w zaplanowanych terminach. 

W Uczelni działa sprawdzona już w poprzednim semestrze platforma MOODLE, która 

umożliwia pełnowartościowe przekazywanie wiedzy studentom oraz zaopatrywanie ich  

w materiały dydaktyczne. Ponadto trwają wzmożone prace nad uruchomieniem dodatkowej 

łączności poprzez platformę i system WEBEX. Władze Uczelni, Dziekanat oraz cała kadra 

dydaktyczna nieprzerwanie pracują nad zapewnieniem i realizacją wszystkich elementów 

kształcenia w Uczelni oraz pozostają ze Studentami w stałym kontakcie mailowym  

i telefonicznym. Wszystkich Państwa pozostających w domach zachęcamy do 

wykorzystywania czasu, oczywiście na ile pozwala sytuacja zewnętrzna, na czytanie, naukę 

oraz pisanie prac dyplomowych na razie w oparciu o materiały dostępne w zasobach 

internetowych. Liczne pozycje książkowe, artykuły oraz źródła np. statystyczne dostępne są 

w tej formie. Badania sondażowe, ankietowe możemy realizować również poprzez pocztę 

internetową. Kierownicy Waszych prac dyplomowych służą bezpośrednią pomocą w formie 

konsultacji telefonicznych oraz mailowych. 

W imieniu kadry dydaktycznej Uczelni zapewniamy, że z życzliwością i ze 

zrozumieniem podejdziemy szczególnie do tych, którzy swoją pracą i służbą wypełniają 

ważne zadania dla społeczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną i mogą mieć 

trudności w uczestniczeniu w zajęciach on- line. Nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. 

 

Szanowni Państwo, 

bardzo ważne jest abyśmy w tej wyjątkowo trudnej dla nas wszystkich sytuacji 

podejmowali działania, które spowodują, że nasze wysiłki będą konstruktywne i twórcze oraz 

pozwolą nam w jak najszybszym możliwym czasie powrócić do normalnego funkcjonowania. 

Zrozumienie sytuacji i wzajemna pomoc leży w naszym wspólnym interesie. 
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