
Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 

nr 01/11/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku

w  sprawie:  określenia  sposobu  i  trybu  dalszej  realizacji  zajęć  i  działania  administracji  
w  semestrze  zimowym  roku  akademickiego  2020/2021  w  Wyższej  Szkole
Artystycznej w Warszawie

§ 1

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 i art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz
w związku  z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020  
r. dotyczącą organizacji kształcenia w uczelniach w roku akademickim 2020/2021 określającą,
jako zalecany sposób organizacji  kształcenia  w uczelniach  w najbliższym roku akademickim
model  mieszany,  a  także  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  studentów,  słuchaczy  studiów
podyplomowych, uczestników projektów i pracowników WSA w Warszawie oraz zapobieganie
rozprzestrzenianiu  się  koronawirusa  SARS-CoV-2  (COVID-19),  a  także  w  odniesieniu  do
Zarządzenia  Rektora  WSA 01/10/2020  z  dnia  1  października  2020  roku  oraz  uwzględniając
bieżącą  sytuację  epidemiczną  i  kolejne  obostrzenia  ogłoszone  przez  Premiera  Polski  Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawickiego w dniu 4 listopada 2020 roku informuję, że wszystkie
zajęcia w tym także część zajęć praktycznych będą przeprowadzone w trybie zdalnym do
dnia  29  listopada  2020 roku,  zajęcia  praktyczne,  które  nie  mogą być  przeprowadzone  
w trybie zdalnym i muszą odbywać się na terenie Uczelni zostaną przeniesione na możliwy
do  ich  realizacji  termin,  o  czym  wszyscy  studenci  i  wykładowcy  zostaną  poinformowani  
w kolejnym komunikacie uwzględniającym obostrzenia ogłaszane przez Premiera, wynikające na
bieżąco z sytuacji epidemicznej w Polsce. 

2. Studenci,  słuchacze studiów podyplomowych,  pracownicy dydaktyczni  i  administracyjni  będą
otrzymywali  na  bieżąco  informacje  i  ustalone  przez  Rektora  lub  osoby  działające  z  jego
upoważnienia,  wytyczne  co  do  trybu  działania  WSA  w  Warszawie  oraz  korzystania  
z  infrastruktury  WSA  w  Warszawie,  zapewniające  bezpieczeństwo  wszystkich  osób
przebywających  na  terenie  WSA.  Studenci,  słuchacze  studiów  podyplomowych,  pracownicy
dydaktyczni i  administracyjni zobowiązani są do przestrzegania reguł w nich zawartych. Ogólne
zasady i wytyczne dotyczące funkcjonowania WSA w Warszawie w okresie rozprzestrzeniania
się  koronawirusa  COVID-19  zawierają  obowiązujące  zarządzenia  Rektora  Wyższej  Szkoły
Artystycznej  związane  z  reżimem  sanitarnym  i  przebywaniem  na  terenie  Uczelni,  
w szczególności zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 03/03/2020 
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i wytycznych dotyczących zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności akademickiej  Wyższej
Szkoły Artystycznej w Warszawie.

3. Administracja WSA i  Biuro Organizacji Studiów działają w tym czasie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w dyżurującą podaną do wiadomości sobotę,
na wizyty w BOS obowiązują zapisy na konkretny dzień i godzinę wejścia na teren Uczelni.

4. Zajęcia, godziny i zasady konsultacji, zasady odbywania praktyk, a także dyżury odbywają się  
w  tym  czasie  zdalnie.  Jakiekolwiek  zmiany  w  terminach  czy  godzinach  zajęć  muszą  być
zatwierdzone przez BOS.

5. Obecność studentów podczas zajęć w trybie zdalnym będzie monitorowana przez prowadzących
poszczególne zajęcia.

6. Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się na Zoom. Prowadzący poszczególne zajęcia mogą
organizować także grupy w mediach społecznościowych oraz wykorzystać E-platformę WSA na
testy, quizy, inne zadania po uzgodnieniu tego ze studentami poszczególnych roczników.  

7. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.


