Zmiana kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach inżynierskich i magisterskich
niestacjonarnych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 sierpnia br. ulega zmianie kalendarium roku akademickiego
2018/2019 na studiach inżynierskich i magisterskich niestacjonarnych w WWSI w stosunku do
wcześniej prezentowanego na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/terminy kalendarium. W miejsce
dotychczasowych 6 zjazdów dydaktycznych w semestrze zostaje wprowadzonych 8 zjazdów. Prosimy
o zapoznanie się z nowym kalendarium. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Uzasadnienie
Organizacja zajęć oraz kalendarium roku akademickiego dla studiów niestacjonarnych w WWSI na rok
akademicki 2018/2019 została przygotowana i przedstawiona studentom w oparciu o założenia
dotyczące prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu wewnątrzuczelnianego hybrydowego systemu
kształcenia "Atlantis" łączącego elementy kształcenia tradycyjnego oraz kształcenia zdalnego
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Organizację przygotowaliśmy opierając się na
przepisach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie musza być spełnione,
aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 25 września 2007 r. oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 2 listopada 2011 r.). Zaproponowana organizacja zajęć była rezultatem blisko 3-letnich prac
prowadzonych w Uczelni, zmierzających do unowocześnienia systemu kształcenia oraz poprawy
jakości i mobilności prowadzonych zajęć. W dniu 16 lipca br. Minister Nauki I Szkolnictwa Wyższego
opublikował nowy Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
w którym uległy dwukrotnemu zmniejszeniu (z 60% do 30%) dopuszczalne wymiary zajęć, które mogą
być realizowane w zdalnym systemie kształcenia. W tej sytuacji, nie mogąc działać wbrew przepisom
zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia organizacji zajęć, która uwzględni wprowadzone przez
Ministra zmiany a to oznacza konieczność wprowadzenia systemu 8 zjazdów dydaktycznych
w semestrze. Chcieliśmy podkreślić, że nie oznacza to rezygnacji z budowy nowoczesnego na miarę
XXI wieku hybrydowego systemu kształcenia WWSI, który wykorzystuje techniki mobilne oraz
rozwiązania chmurowe. Z punktu widzenia studenta system hybrydowy oznacza pełny dostęp do
materiałów dydaktycznych w trybie 24/7 i możliwość korzystania z nich w sytuacji absencji
w zajęciach z powodu choroby lub nagłych, nieprzewidzianych obowiązków zawodowych.
Za zaistniałe trudności spowodowane zwiększeniem liczby zjazdów z 6 do 8 w semestrze
przepraszamy. Zmiany te nie wynikają z powodów leżących po stronie Uczelni, ale z obowiązku
dostosowania terminów kalendarium roku akademickiego WWSI do wszystkich przepisów MNiSW.

