AKADEMIA
WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki

ANEKS NR 2
z dnia 23.10.2020 r.
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.), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1828), 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. uczelniach wojskowych, centrach szkolenia i ośrodkach 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. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Tryb organizacji kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz innych form
kształcenia w AWL na rok akademicki 2020/2021:
1) w semestrze zimowym:
a) zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym na wszystkich formach kształcenia
i szkolenia prowadzonych w Akademii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość,
b) przepisu ust. 7 pkt 1) lit. a nie stosuje się do:
- zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, jeżeli ich
przeprowadzenie nie jest możliwe przy wykorzystaniu technologii
informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia się oraz ich rejestrację;
- szkoleń i praktyk realizowanych w ramach programów studiów oraz programów
innych form kształcenia kandydatów na oficerów;
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- zajęć, ćwiczeń, laboratoriów oraz praktycznych zajęć ogólnowojskowych
i specjalistycznych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
-

seminariów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do
realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;

- studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach
systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- innych form szkoleń, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
c) realizacja przedsięwzięć dydaktycznych, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) odbywa
się 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 semestrze letnim – według załącznika nr 1.
§2
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia nr 1/2020 wraz z aneksem nr 1 i nr 2 oraz 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.
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