UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Artystyczny
DZIEKAN

Lublin, dnia 13 marca 2020 roku
Szanowni Pracownicy i Studenci,
w ramach działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w związku
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć na uczelniach do 25 marca 2020
oraz w związku z Zarządzeniem Rektora UMCS o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do 15 kwietnia 2020, informuję:
1.

W terminie powyższym nie mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne, przeprowadzane zaliczenia czy egzaminy.

2.

Wszyscy pracownicy Wydziału mają obowiązek codziennego odbierania poczty mailowej, zwłaszcza poczty służbowej.

3.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni mają obowiązek pracy w domu i nie są zwolnieni z pracy badawczej/artystycznej.

4.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni proszeni są o kontynuowanie, w miarę możliwości, obowiązków
związanych z kształceniem studentów. Pracownicy mogą zaoferować studentom wsparcie polegające na
wykorzystaniu poczty elektronicznej, platform i dysków online oraz komunikatorów audio/video skype i whatsapp do:
- korekt prac artystycznych,
- korekt prac pisemnych, w tym prac dyplomowych,
- konsultacji audio lub video,
- nagrania i opublikowania wykładów online,
- przesyłania prezentacji i skryptów zawierających materiał wymagany do zaliczeń,
- realizacji ćwiczeń i zadań etapowych.

5.

Studenci mają dostęp do adresów mailowych pracowników na profilach internetowych na stronie uczelni umcs.pl.

6.

Pracownicy mają dostęp do adresów mailowych studentów danej grupy zajęciowej po zalogowaniu się na
usosweb.umcs.pl. Instrukcja wysyłania wiadomości mailowych do grup zajęciowych zostanie opublikowana odrębnie.

7.

Dziekanat i sekretariaty pracują w zwykłych godzinach, rekomendujemy kontakt mailowy i telefoniczny oraz
przesyłanie podań pocztą elektroniczną:
Dziekanat: tel. 81-537 69 25, artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl
Sekretariat Instytutu Muzyki: tel. 81-537 69 12, muzyka@poczta.umcs.lublin.pl
Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych: tel. 81-537 69 24, plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

8.

Legitymacje studenckie zostały automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 Rozporządzeniem MNiSW. Nie trzeba
ich przedłużać indywidualnie w dziekanacie.

9.

Sprawy niecierpiące zwłoki i aktualne potrzeby studenci mogą zgłaszać do Prodziekana ds. studenckich, Dziekana,
Samorządu Studenckiego, starosty roku lub opiekuna roku:
Prodziekan ds. studenckich: alicja.kupiec@umcs.pl
Dziekan: asp@umcs.pl
Samorząd Studencki: samorzad.wa.umcs@gmail.com
Opiekun roku: https://www.umcs.pl/pl/opiekun-roku,18271.htm
Numery telefonów do opiekunów roku i pracowników dydaktycznych, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie
kontaktu telefonicznego można uzyskać dzwoniąc całodobowo na numer: 81-537 69 00.
Numery telefonów do starostów roku można uzyskać w godzinach pracy dziekanatu: tel. 81 537 69 25.

Proszę śledzić na bieżąco informacje publikowane na stronie Wydziału i Uczelni.

Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

