
 
  

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS   

z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 

końcowych w systemie zdalnym  

  

na podstawie:  

ZARZĄDZENIA Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 

maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w 

semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020  

ZARZĄDZENIA Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 

maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii 

COVID-19  

zarządzam:  

  

1. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru realizowane są zgodnie z kalendarzem akademickim UMCS 

(2019 -2020), pismo okólne Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020.   

  

2. Do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii realizowane są poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.  

  

3. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii podstawowym narzędziem wspierającym prowadzenie zajęć 

z wykorzystaniem technologii informatycznych jest aplikacja Moodle osadzona na platformie 

obsługiwanej przez Wirtualny Kampus UMCS.   

  

4. Nauczyciele akademiccy, którzy uzyskali wcześniej zgodę Dziekana dotyczącą wykorzystania 

innego równoważnego narzędzia wspierającego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii 

informatycznych realizują zajęcia zgodnie z przesłaną deklaracją i są zobowiązani do samodzielnej 

archiwizacji procesu kształcenia w celach sprawozdawczych. W szczególności: sposobu 

komunikowania się ze studentami (platformy), planu/tematów kursu (zdalnego), terminów 

zrealizowanych zajęć (dodawanie, przesyłanie zadań), spisu udostępnionych studentom materiałów, 

listy studentów aktywnie uczestniczących w zajęciach zdalnych, a także uzyskiwanych przez 

studentów efektów.  

  

5. Egzaminy i zaliczenia końcowe z wykorzystaniem technologii informatycznych realizowane są za 

pośrednictwem aplikacji Moodle osadzonej na platformie obsługiwanej przez Wirtualny Kampus 

UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365 i przy 

wykorzystaniu kont służbowych pracowników Uczelni.  

  



6. Co najmniej na czternaście dni przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej lub przed 

zaliczeniem końcowym/egzaminem przeprowadzanym przed sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną, 

każdy prowadzący zajęcia dydaktyczne przekazuje Dziekanowi listę przedmiotów, z których 

zaliczenia końcowe lub egzaminy zaplanowane zostały w trybie zdalnym wraz z informacją o formie 

ich przeprowadzenia oraz narzędziach IT wykorzystanych do ich przeprowadzenia (np. Wirtualny 

Kampus/ Moodle, Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365) lub 

innego równoważnego narzędzia pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Lubman UMCS i 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu.  

  

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczeń końcowych, a także egzaminów w sesji letniej z 

wykorzystaniem technologii informatycznych reguluje ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. ( § 2, § 3, § 4, § 5).  

  

  

  

dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS  

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii  

  


