
 

PIGUŁKA Z WYWIADU Z PROREKTOR DS. 
STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 
Kochani, wiemy, że w obecnej sytuacji pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Sytuacja             
zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego trudno odpowiedzieć precyzyjnie na niektóre          
pytania. Mamy jednak nadzieję, że ta pigułka z Wywiadu odrobinę Was uspokoi, bądź             
odpowie na najbardziej interesujące Was kwestie. Cały wywiad jest dostępny na Facebooku            
https://www.facebook.com/fanpageUW/videos/1217570431780053/  
Władze Uniwersytetu poblokują wszystkie pytania, które nie zostały zadane podczas          
transmisji i odpowiedzą na nie w formie pisemnej, dlatego obserwujcie stronę UW -             
https://www.uw.edu.pl 
 
Na dole pliku załączamy również Wasze pomysły, które dotyczyły dobrych praktyk w            
e-nauczaniu (te o które pytaliśmy Was na początku marca ;) ). 
 
Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie pomocy lub porady, to możecie zawsze zwrócić się do             
nas: 
mailowo - rsswpsychuw@gmail.com 
za pomocą Facebooka - https://www.facebook.com/RssWydzialuPsychologii/ 
 
Nie zapominajcie też o Centrum Pomocy Psychologicznej UW, które prowadzi wsparcie           
psychologiczne online: 
http://cpp.uw.edu.pl 
 
Jednocześnie apelujemy o to, by w miarę możliwości starać się pomagać innym (Studentom             
i Wykładowcom) ponieważ wszyscy uczymy się funkcjonować w nowej rzeczywistości :) 
 
Jeśli straciliście źródło dochodu, to możecie wnioskować o zapomogi - wnioski są 
rozpatrywane indywidualnie. Na stronie UW pojawiły się szczegółowe informacje na ten 
temat. Możecie również zajrzeć tutaj: 
https://www.facebook.com/samorzad.studentow.uw/photos/a.191702202592/101579425417
52593/?type=3&theater 
 
 
Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia 
Rada Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/fanpageUW/videos/1217570431780053/
https://www.uw.edu.pl/
mailto:rsswpsychuw@gmail.com
https://www.facebook.com/RssWydzialuPsychologii/
http://cpp.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/samorzad.studentow.uw/photos/a.191702202592/10157942541752593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/samorzad.studentow.uw/photos/a.191702202592/10157942541752593/?type=3&theater


 

PYTANIA (02.04.2020) 

 
Co jest ważne? 
Śledzenie stron Uniwersytetu na bieżąco. 
 
Kiedy wrócimy na uczelnię? 
Szanse na to, że wrócimy od razu po 14.04 są znikome. W przyszłym tygodniu ma zostać 
podjęta oficjalna decyzja w tej sprawie. 
 
Co z sesją? 
Musimy liczyć się z tym, że sesja będzie zreorganizowana. Minister Gowin mówił, że liczy 
się z możliwością przesunięcia roku akademickiego.  
 
Co z obronami? 
Zdalne obrony są możliwe - ważna jest dobra jakość połączenia. Zdalne obrony powinny 
mieć charakter dobrowolny w obliczu rozwoju wypadków, zwlekanie z obroną może być 
bardzo kłopotliwe. Są rozpoczynane prace nad tym, by obrony się mogły odbywać zdalnie. 
 
Czy pojawi się apel do Ministerstwa o wydłużenie obron doktoranckich? 
UW będzie wnioskować o przemyślenie terminów. 
Prawdopodobnie będzie możliwość przedłużenia studiów doktoranckich o 1 semestr. 
 
Co z rekrutacją? 
Jeżeli termin matur zostanie utrzymany, to nie ma przesłanek do przesuwania terminu 
rekrutacji. Jeżeli jakaś jednostka ma egzaminy to mogą się odbyć online. 
Jeżeli zajęcia będą wydłużone, to zmienią się terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia. 
Zasady rekrutacji się nie zmienią - jedynie harmonogram może zostać zmieniony. 
 
Co zrobić gdy nie ma kontaktu z prowadzącym? 
Gdy brak jakiegokolwiek kontaktu z prowadzącym zajęcia, to pierwszym krokiem jest kontakt 
z Samorządem, a następnie Prodziekanem jednostki. 
 
Co z akademikami? 
Władze nie mają zamiaru zmieniać charakteru akademików - studenci mogą zostać tam tak 
długo jak się da. Jednak w niektórych akademikach odbywanie kwarantanny nie jest 
możliwe - apel aby nie wracać do akademików dopóki nie będzie ostatecznej decyzji w 
sprawie powrotu na uczelnię. 
 
Co z opłatami za akademik? 
Jeżeli student/ka jest zakwaterowany/a w akademiku, to musi ponosić z tego tytuły opłaty. 
Jednak jeżeli również w maju nie będzie zajęć, to przewidziane są obniżki. 
 
Co z opłatami za studia? 
Studia dalej się odbywają, dlatego opłaty są pobierane. Być może będą dodatkowe zjazdy w 
kolejnych miesiącach. Jest mowa o ulgach finansowych - ulgi są przewidziane w 



 

wewnętrznych przepisach -  można rozłożyć raty, przełożyć terminy płatności, można 
ubiegać się o zapomogi. Każdy Prodziekan ma narzędzia do pomocy.  
 
Doktoranci 
Kiedy planowana jest rekrutacja do szkół doktorskich? 
Pierwszy etap może się odbywać zdalnie, rozmowy najprawdopodobniej zostaną 
przełożone. W ostatecznym wypadku rozmowy kwalifikacyjne również będą prowadzone 
zdalnie. Terminy są ustalane - powinny zostać opublikowane przed świętami. 
 
Co z podaniami? 
To zależy od rodzaju podania. Dziekani wiedzą, które podania mogą zostać przyjęte 
mailowo, a które należy załączyć w postaci papierowej. Niektóre podania można załączyć w 
formie skanu - jednak później należy dołączyć oryginał.  
 
Dyplomy i świadectwa ukończenia studiów są podpisywane. 
 
Co z bibliotekami? Czy zostaną otwarte? 
To jest duży problem. Niektóre biblioteki nie mają możliwości rozpoczęcia systemu 
wypożyczeń. Apel do opiekunów prac o ścisły kontakt ze studentami. 
 
Regulamin studiów 
Zajęcia, które odbywają się zdalnie, są równoważne z tymi, które odbywałyby się na żywo. 
W związku z tym należy uczestniczyć w takich zajęciach. W przypadku problemów 
technicznych, lub innych, trudnych okoliczności należy skontaktować się z prowadzącym 
zajęcia i Prodziekanem jednostki. 
 
Co ze zmianą zaliczeń? 
Prowadzący nie powinni zmieniać zasad zaliczeń bez zgody studentów. Apel do obu stron - 
Sytuacja zmusiła nas wszystkich do pracy online, bo nie jesteśmy w stanie inaczej 
funkcjonować (a forma zajęć jest dostosowywana do sytuacji). W związku z tym istnieje 
możliwość, że zaliczenia będą odbywały się w innej formule. Zaliczenie powinno sprawdzać 
osiągnięte efekty kształcenia, czyli powinno być dostosowane do tego czego nauczyliśmy 
się podczas zajęć zdalnych. Dobrze gdyby zasady zaliczenia były wynikiem konsensusu. 
 
Co ze standaryzacją zajęć i ich oceną? 
Ta ocena jest prowadzona - Zarząd Samorządu Studentów przeprowadził ankietę. Uzyskano 
1000 odpowiedzi. Wyniki ankiety są analizowane - będą wdrażane rozwiązania [uspójnianie 
narzędzi, uspójnianie form], aby poprawić te aspekty, które są słabiej zorganizowane. 
 
Co z zajęciami w wakacje? 
Są kierunki, na których 100% zajęć jest realizowanych. To oznacza, że cały program będzie 
realizowany, więc na tych jednostkach nie będzie dodatkowych zajęć w miesiącach letnich 
(bo efekty kształcenia zostaną zrealizowane).  
Jeżeli jednak zajęcia się nie odbywają, to będą odrabiane w lipcu i sierpniu. Pani Prorektor 
ma nadzieję, że wszystkie zaległości zostaną odrobione w lipcu. 
 



 

Co z egzaminami językowymi? 
Egzaminy będą przesunięte w czasie. Plan B zakłada podział - zamiast jednej tury będzie 
ich kilka. Pierwszeństwo będą miały osoby na 3 roku studiów. W kwietniu mają pojawić się 
szczegóły. 
 
Co z egzaminami poprawkowymi - czy mogą się odbywać zdalnie? 
Takie egzaminy mogą się odbywać zdalnie. Jest to prostsze w przypadku egzaminów 
ustnych. Trzeba rozważyć zamianę formy z pisemnej na ustnej, a tam gdzie jest rozliczenie 
roczne, można pomyśleć o przesunięciu egzaminów. Kierownicy Jednostek Dydaktycznych 
będą podejmować te decyzje. 
 
Co ze zwrotami opłat za zajęcia, które nie odbywają się zgodnie z formą, terminem? 
Zajęcia powinny być realizowane. Nawet jeżeli te zajęcia nie odbywają się teraz w sposób 
zdalny, to jednostka musi zadbać o to, by zostały zrealizowane. Więc te pieniądze za czesne 
powinny zostać “odpracowane”, bo program musi być zrealizowany. 
 
Co z przerwą wiosenną? Czy w dniach 9-14.04 będą prowadzone zajęcia online?  
Pani Rektor zachęca do odpoczynku z rodziną. Biorąc pod uwagę trudny czas, jest 
potrzebna przerwa i powinna zostać utrzymana. Jeżeli któraś z grup (we współpracy z 
prowadzącym) będzie chciała odbyć zajęcia lub konsultacje, to może to nastąpić.  
 
Co z Erasmusem jeżeli rok będzie wydłużony? 
Wszystko zależy od rozwoju sytuacji w kraju. Od strony proceduralnej UW będzie gotowe. 
Władze zdają sobie sprawę z ryzyka dlatego i niestety może być to kłopot. 
 
Co z ponownym zaliczeniem powtórnym seminarium dyplomowego? 
Nie ma żadnych przeszkód - jednak uwaga, nowy Regulamin wprowadza pewne obostrzenia 
w tym zakresie. 
 
Co z zajęciami praktycznymi? 
Część zajęć laboratoryjnych będzie obrabiana na żywo w miesiącach letnich. Niektóre 
kameralne zajęcia być może będą reaktywowane wcześniej. Prawie na pewno zajęcia będą 
blokowane i grupowane - najprawdopodobniej nie będą odbywały się w tych samych 
terminach, w których były zaplanowane. 
 
Co z WFem? Co z zajęciami płatnymi? 
Niektóre zajęcia odbywają się online. W miesiącach letnich (o ile to będzie możliwe) będą 
zajęcia dla tych osób, które chcą ćwiczyć. Zostaną również uruchomione kursy zdalne. 
Jeżeli chodzi o zajęcia płatne, to Władze będą się kontaktować z AZSem. 
 
 
 
 



 

DOBRE PRAKTYKI W E-NAUCZANIU 

Kwestie techniczne: 
1. Pracujemy korzystając z dobrego połączenia internetowego 
2. Dbamy o dobrą jakość dźwięku (podczas nagrań i spotkań on-line) 
3. Pracujemy na słuchawkach, lub wyłączamy mikrofony w momencie, w którym się 

nie wypowiadamy, by nie zakłócać wypowiedzi innych 
 
Kwestie netykiety: 

1. Nie nagrywamy / nie robimy zdjęć zajęć online i wykładów, jeżeli prowadzący nie 
wyrazi na to zgody 

2. Staramy się być tak samo aktywni podczas zajęć online jak bylibyśmy na zajęciach 
przeprowadzanych w standardowy sposób 

3. W miarę swoich możliwości pomagamy innym (studentom i pracownikom), gdy 
mają problem wynikający ze zmian formy zajęć 

 
Kwestie materiałów: 

1. Systematyczne wysyłanie materiałów / zamieszczanie ich na platformach 
2. Czytanie for na platformie COME (w momencie, gdy zajęcia odbywają się za jej 

pomocą) 
3. Wysyłanie powiadomień mailowych kiedy wrzucane są materiały na COME 
4. Nagranie wykładu i udostępnienie na platformie COME lub zamkniętym kanale YT 

dobrze zastępuje wykład tradycyjny 
5. W momencie, w którym wykład nie jest nagrywany dobrze wysyłać slajdy 

uzupełnione o komentarze 
 
 
 


