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Studenci Instytutu Historii 
Wydziału Historycznego  

Uniwersytetu Gdańskiego 
Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

w imieniu swoim i Pracowników Instytutu Historii chciałbym serdecznie podziękować za tak liczne, 
szczere i rzeczowe odpowiedzi udzielone przez Was w ankiecie studenckiej przeprowadzonej w dniach 27-29 
kwietnia 2020 r. dotyczącej zajęć online w naszym Instytucie. Link z zaproszeniem do wypełnienia ankiety 
wysłano do 406 studentów Instytutu, a ankietę wypełniło 137 osób, czyli 33,74% uprawnionych.  

Zbiorcze wyniki ankiet upoważniają mnie do stwierdzenia, że bardzo dobrze lub dobrze oceniacie 
starania Pracowników IH zmierzające do tego, by zajęcia prowadzone zdalnie przynosiły jak największe korzyści 
dydaktyczne oraz że doceniacie trud, jaki Pracownicy IH wkładają w jak najlepsze wykonywanie swoich 
obowiązków dydaktycznych. Z drugiej strony wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. 
wśród Pracowników IH na temat zajęć online wyraźnie wykazały, że również Pracownicy IH doceniają Wasze 
starania i rozumieją trudną sytuację, w której się znaleźliście. Zapewne wiele jeszcze będzie można poprawić i 
usprawnić w tych ostatnich tygodniach nauki roku akademickiego 2019-2020. M.in. z tego powodu w dniu 30 
kwietnia 2020 roku odbyło się spotkanie online Pracowników Instytutu Historii, na którym omówione zostały 
wyniki zarówno ankiety studenckiej, jak i pracowniczej. Mam nadzieję, że wnioski wyciągnięte z tego spotkania 
pozwolą na jeszcze lepsze zrozumienie Waszych potrzeb i argumentów. Nie zamierzamy rezygnować z dbałości 
o jakość kształcenia, ale postaramy się, by zbliżający się czas zakończenia zajęć dydaktycznych i okres sesji 
egzaminacyjnej, przebiegał dla Was w możliwie bezstresowej atmosferze.  

Na podstawie wyników ankiety studenckiej stwierdzić mogę, że do najczęściej podnoszonych przez 
Was obaw i niedogodności należą następujące kwestie: a/ ograniczony dostęp do zasobów bibliotecznych; b/ 
zbyt duża różnorodność aplikacji, na których prowadzone są zajęcia online; c/ niepewność co do tego, jak będzie 
wyglądała sesja egzaminacyjna; d/ niepewność jak będą wyglądały obrony dyplomowe i jakie będą terminy 
rekrutacji na studia; e/ konieczność wykonywania zbyt obszernych i czasochłonnych zadań domowych. Wszystkie 
te i inne kwestie bierzemy pod uwagę i będziemy się starali na bieżąco je rozwiązywać. Niestety sytuacja jest na 
tyle dynamiczna, że nie wszystkie powyższe sprawy da się szybko i jednoznacznie rozwiązać. 

W oczekiwaniu na bardziej szczegółowe rozwiązania już dzisiaj możemy dać następujące 
informacje/zalecenia: a/ władze Wydziału Historycznego czynią starania, aby zajęcia i sesja odbyły się zgodnie z 
kalendarzem akademickim; nie jest planowane przedłużanie czasu odbywania zajęć dydaktycznych lub trwania 
sesji egzaminacyjnej; b/ proszę się przygotowywać do sesji tak, jakby miała się ona odbyć w trybie online; c/ 
forma zaliczenia lub egzaminu musi być zgodna z zapisaną w sylabusie przedmiotu; zatem jeśli zapisano w nim, 
że zaliczenie/egzamin ma formę ustną, to odbędzie się on przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams (z obowiązkowo 
włączoną kamerą), natomiast jeśli ma formę pisemną, to przy wykorzystaniu aplikacji, którą wybierze nauczyciel 
akademicki; d/ studenci zobowiązani programem studiów do obywania praktyk w okresie letnim (lipiec-wrzesień) 
powinni dopełniać wszelkich formalności (np. zgłoszenie placówki i terminu odbywania praktyki) zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami z opiekunem praktyk; e/ studenci ostatnich lat studiów powinni przygotować się na 
obrony przeprowadzane online; f/ terminy zakończenia rekrutacji na studia I stopnia zostały przesunięte na drugą 
połowę sierpnia 2020 r., a na studia II stopnia na drugą połowę września 2020 r.  

Liczę, że powyższe informacje okażą się dla Was przydatne. Muszę jednak zastrzec, że przyjmowane 
przez nas rozwiązania będą dostosowywane do zmieniającej się sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 i w 
związku z tym mogą ulec w przyszłości mniejszym lub większym zmianom. 
Z poważaniem, 

 


