AKADEMIA
WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki

ANEKS NR 1
DO ZARZĄDZENIA nr 1/2020
REKTORA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 25.09.2020 r. w sprawie
organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 5 i 6 Statutu
Akademii Wojsk Lądowych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), w związku z niepomyślną
sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz w związku z wydaniem z dnia 2 października 2020
r. „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego dotyczących działań
profilaktycznych w celu ograniczenia zachorowań na COVID-19 w jednostkach szkolnictwa
wojskowego (m.in. uczelnia wojskowa centra szkolenia i ośrodki szkolenia) prowadzących szkolenia
w formie stacjonarnej lub zdalno- stacjonarnej w warunkach epidemii”, w uzupełnieniu treści
zawartych w Zarządzeniu nr 1/2020 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki z dnia 25.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021,
zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 1/2020 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki z dnia 25.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nakazuje się prowadzenie w trybie zdalnym na wszystkich formach kształcenia i szkolenia
prowadzonych w Akademii wszystkich zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz
seminaryjnych, a także niektórych zajęć ćwiczeniowych i projektowych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostałe zajęcia mają odbywać się w formie
stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących w Akademii wymogów higieniczno-sanitarnych
oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego, które
zminimalizują ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2.”
2) w § 1 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nakaz noszenia osłony nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) podczas przebywania na
terenie AWL.”
3) w § 1 ust. 8 po pkt 7 dodaje się pkt 8-12 w brzmieniu:
„8) czekając na wejście na zajęcia studenci i słuchacze zobowiązani są zachowywać odstępy
minimum 1,5 m oraz mieć osłonięte usta i nos,”
„9) podczas wchodzenia do sal wykładowych i innych pomieszczeń dydaktycznych ograniczać
możliwości gromadzenia się,”
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„10) wchodzenie na zajęcia wyłącznie z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub
wielokrotnego użytku lub przyłbica),”
„11) prowadzącym zajęcia wprowadzenie przerw zmiennych w czasie, w celu ograniczenia liczby
studentów i słuchaczy korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np.
korytarze, klatki schodowe),”
„12) korzystanie przez studentów i słuchaczy z własnych przyborów/ przedmiotów niezbędnych
do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. W przypadku używania wspólnych przedmiotów
konieczna jest dezynfekcja).”
4) w § 5 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) osób spoza AWL - wstrzymuje się do odwołania egzaminy eksternistyczne.”
5) w załączniku nr 1 „Tryb organizacji kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz
innych form kształcenia w AWL na rok akademicki 2020/2021” zmienia się tryb prowadzenia
zajęć z języka angielskiego z trybu stacjonarno-mieszanego (SM) na tryb zdalny (Z) na studiach
wojskowych na:
a) III roku studiów I stopnia - do 3 listopada 2020 r.,
b) I roku studiów II stopnia – do 3 listopada 2020 r.
§2
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia nr 1/2020 wraz z aneksem nr 1 i zapoznanie z jego
treścią podległych studentów, słuchaczy oraz żołnierzy zawodowych i PRON powierzam Dziekanom
Wydziałów, kierownikom ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych oraz dowódcom
pododdziałów szkolnych.
§3
Aneks do Zarządzenia nr 1/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie
od dnia 13 października 2020 r.

REKTOR – KOMENDANT
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