Szanowni Państwo,
w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, wynikłej na skutek rozwoju epidemii

COVID-19,

w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami państwowymi Akademia
Sztuk Pięknych w Katowicach zdecydowała o podjęciu następujących środków:

- wszystkie budynki ASP są zamknięte do 10 kwietnia (data ta może ulec zmianie
w zależności od rozwoju sytuacji),

- wszystkie wydarzenia publiczne i spotkania w siedzibie Akademii są anulowane do
odwołania,

- dokładamy wszelkich starań, żeby przywrócić realizację programu kształcenia w semestrze
letnim. Podejmujemy w tym celu kroki zmierzające do wznowienia dydaktyki
z wykorzystaniem zdalnych metod pracy.
Po konsultacjach w gronie osób i jednostek odpowiedzialnych oraz wspierających
funkcjonowanie dydaktyki w ASP w Katowicach postanowiliśmy:

- Określić ramy czasowe pierwszego etapu realizacji programu dydaktycznego w formie
zdalnej jako okres pomiędzy 28. marca, a 30. kwietnia 2020 r. Na podstawie analizy sytuacji
będą podejmowane dalsze kroki, o których będziemy Was na bieżąco informować. Zajęcia
w trybie zdalnym będą się odbywały zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Prosimy
o respektowanie tego harmonogramu oraz instrukcji pedagogów.

- Uruchomić platformę e-learningową w oparciu o pakiet G Suite i aplikację Classroom, która
w systemowy sposób poprawi efektywność naszych działań. W najbliższym czasie
przekażemy Wam odpowiednie instrukcje pozwalające dołączyć do tej platformy. Będą one
również dostępne na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie zaktualizowane treści
programowe uwzględniające charakter pracy na odległość. Prawdopodobnie nie będziemy
mieli możliwości uruchomienia wszystkich modułów/grup/funkcjonalności przed 28.03 –
proces ten będzie przebiegał etapami, o których będziemy informować na bieżąco.
W międzyczasie nauczyciele będą oferować indywidualne metody komunikacji
i udostępniać treści nauczania w formie cyfrowej. Proszę regularnie sprawdzać wiadomości
e-mail i pozostawać w kontakcie z nami.

- Ponadto są dostępne w wersji darmowej pakiety Adobe dla studentów i pedagogów —
wniosek został złożony przez Uczelnię i zaakceptowany przez Adobe; adresy mailowe
studentów zostaną pobrane z systemu USOS.

Proszę pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z pomocy za pośrednictwem
dziekanatów, kierowników studiów oraz opiekunów poszczególnych lat.
Mam nadzieję, że uda nam się przetrwać tę sytuację bez poczucia straty, a doświadczenie
zdobyte w tym trudnym czasie przełoży się na istotną i trwałą wartość.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, współpracę i zrozumienie, dzięki czemu możliwe jest
kontynuowanie działalności Akademii w tej szczególnej sytuacji oraz życzę dużo zdrowia, sił
i motywacji.

