
Drodzy Studentki i Studenci WSAiB Gdynia,
zebraliśmy Wasze najczęściej powtarzające się pytania, które napłynęły do różnych działów 
administracyjnych i zostały skierowane do Waszych przedstawicieli w Parlamencie Studentów 
WSAiB, a związane są z zawieszeniem zajęć na Uczelni.

FAQ
1 Jakie są decyzje co do odwoływania/przekładania zaplanowanych przez Uczelnię wydarzeń?
Odp.: Wszystkie wydarzenia zaplanowane na uczelni w najbliższym czasie zostały odwołane. Część
z nich odbędzie się w innych terminach - prosimy o śledzenie informacji na stronie WWW, w 
zakładce Wydarzenia.

2. Co z nieobecnościami na zajęciach przed 11 marca, godz. 12.00, wywołanymi przeziębieniami, 
itp.? Czy zostaną usprawiedliwione?
Odp.: Tak zostaną.

3. Jak wygląda sytuacja z przedłużeniem legitymacji studenckiej?
Odp.: Administracja uczelni pracuje bez zmian. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzedził, 
że wyda stosowane rozporządzenie o automatycznym przedłużeniu legitymacji do końca maja. Nie 
ma konieczności przyjeżdżania na uczelnię.

4. Czy przedłużony zostanie rok akademicki? 
Odp.: Nie ma w tej chwili decyzji o przedłużaniu roku akademickiego, zgodnie z zaleceniami 
MNiSW.

5. Będzie konieczność odrobienia wykładów/ćwiczeń odwołanych w skutek prewencji 
rozprzestrzeniania się wirusa?
Odp.: Wszystkie zajęcia wykłady i ćwiczenia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (poprzez Internet). Nauczyciele akademiccy zostali zobowiązani do 
takiego poprowadzenia tych zajęć, aby zostały osiągnięte wszystkie efekty uczenia się, 
przewidziane w sylabusach przedmiotowych.

6. Jak wygląda sytuacja z zajęciami Legii Akademickiej?
Odp.: Zajęcia Legii Akademickiej są również zawieszone.

7. Czy dziekanat, biblioteka, biuro ds. stypendiów, ABK, pracują normalnie?
Odp.: Uczelnia nie została zamknięta. Zawieszone zostały jedynie zajęcia organizowane w siedzibie
uczelni. Dziekanat, ABK, Komisja Stypendialna pracują bez zmian. Biblioteka służy poradami i 
doradztwem bibliotecznym telefonicznie, mailowo, niemożliwe jest jednak wypożyczanie i zwrot 
książek ze względów sanitarnych.

8. Czy materiały dydaktyczne zostaną udostępnione internetowo?
Odp.: Tak, dziekani wydziałów opracowują szczegółowe instrukcje dotyczące realizowania procesu
dydaktycznego z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych materiałów.

9. Czy obrony prac zostaną przełożone?
Odp.: Tak, wszystkie terminy egzaminów licencjackich i magisterskich do 25 marca zostały 
anulowane. Dziekani wydziałów będą wyznaczać nowe terminy.

10. Czy ćwiczenia będą dodatkowo odrabiane, czy tylko internetowo?
Odp.: Jeśli wykładowca stwierdzi osiągnięcie uczenia się, przewidziane sylabusem 
przedmiotowym, to ćwiczenia nie będą musiały być odrabiane.



11. Kiedy prowadzący zajęcia udostępnią materiały na moodle?
Odp.: Niezwłocznie, ale przed planowanymi zajęciami.

12. W jaki sposób dowiem się, czy są już zamieszczone wykłady. 
Odp.: Podstawią komunikacji ze studentami jest wirtualny dziekanat. Wszyscy wykładowcy 
poprzez WD będą informować studentów, gdzie zostały umieszczone potrzebne do studiowania 
materiały.


