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Szanowni Państwo,  

z pewnością pytanie o to jak będą wyglądały zajęcia w nadchodzącym roku 

akademickim, jest jednym z podstawowych w ostatnim czasie.  

W nawiązaniu do decyzji Rektora WSP w Inowrocławiu przedstawiamy informacje w 

zakresie zasad realizacji procesu kształcenia obowiązujących w semestrze zimowym, roku 

akademickiego 2020/2021:  

 mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i wykładowców oraz stosując się do 

zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2.09.2020, jak również 

podążając za modelem kształcenia, który zastosowała większość polskich uczelni, 

informujemy, że w nowym roku akademickim realizowany będzie hybrydowy - tj. 

mieszany system kształcenia;  

 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 planujemy prowadzenie zajęć 

w małych grupach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego oraz prowadzanie 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 wdrażamy stopniowy powrót w mury uczelni przy zachowaniu reguł sanitarnych.  

 

 Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nowym rozwiązaniem dla Państwa, jako 

studentów WSP w Inowrocławiu w zakresie jakości kształcenia będzie 

wprowadzenie pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365.       

W związku z tym podstawowymi platformami do kształcenia na odległość będą MS 

Teams w połączeniu z Platformą Wirtualnej Uczelni.  

Jakie za tym idą korzyści?  

 Microsoft Teams - możliwość tworzenia pokoi do pracy w podgrupach, 

możliwość tworzenia indywidualnych notatek przez studentów, możliwość 

wykorzystania aplikacji Office oraz integracja z Office 365.  

 Pełna licencja do wszystkich komponentów pakietu: Office, Excel, Power 

Point, MS Teams.  

 Możliwość instalacji i bezpłatnego użytkowania na komputerach prywatnych.  

 Współpraca dzięki funkcjom współtworzenia w czasie rzeczywistym, 

autozapisu i łatwego udostępniania w wybranych aplikacjach internetowych, 

takich jak Word, PowerPoint i Excel.  

 Pełna kontrola nad wiadomościami e-mail dzięki aplikacji internetowej 

Outlook i skrzynce pocztowej o pojemności 50 GB.  

 Organizowanie informacji dzięki notesowi cyfrowemu w aplikacji OneNote. 

Stały kontakt dzięki zespołom zajęć i notesom programu OneNote.  

 Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze.  

https://media-akademia.ipresso.pl/redir?c=hm2F22r0vvqCEAAOSoe2q5tp2BJ8Ons0Ce0iyhE2odI.&m=mFFs6Sihta2QdW7RUNwV-6cP98K6N2kh3GJHGrlakOc.&k=kQMjDR1F9bpj4Bva5mS4lT4y-EiHsIxqh5alQHiRJF8.&l=h_y4EAyu-ncxy-hEDTWhAMOkPDaTTzDu42mkEWrpVBY.&d=20200916&t=https%253A%252F%252Fwww.gov.pl%252Fweb%252Fnauka%252Forganizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni
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O szczegółach, w tym o:  

 precyzyjnym terminie wdrożenia MS Teams jako podstawowej platformy 

kształcenia na odległość;  

 korzystania z usługi MS Teams,  

 sposobach logowania;  

dnia 3 października 2020 roku informował Państwa podczas szkolenia z obsługi 

aplikacji MS Teams Administrator Systemów Informatycznych WSP. 

Zapraszamy pod link: https://wsp-inow.pl/office-365/   

W przypadku dodatkowych decyzji władz państwowych, powiatowych lub 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o całkowitym braku możliwości 

prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne 

będziemy prowadzić w formule zdalnej. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych 

wariantów kształcenia. 

 

 

Z poważaniem,  

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych  

dr inż. Jarosław Raczkiewicz 
 

https://wsp-inow.pl/office-365/

