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Plan organizacji kształcenia 
w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021  

na kierunkach prowadzonych na Wydziale Artystycznym UMCS  
w związku z przedłużeniem stanu epidemii 

 
 

1. Organizacja kształcenia na Wydziale Artystycznym UMCS w semestrze zimowym 

2020/2021 planowana jest zgodnie z: 

a) rozporządzeniami i wytycznymi MNiSW oraz zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla środowisk akademickich, które po aktualizacji z dnia 2.09.2020 

pozostają bez zmian: https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-

nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni  

b) ZARZĄDZENIEM Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

c) specyfiką dyscyplin artystycznych, które wymagają prowadzenia stacjonarnych zajęć 

dydaktycznych na wszystkich prowadzonych kierunkach i wszystkich latach 

studiów. 

 

2. Zajęcia prowadzone są w zależności od ich formy i wymogów programowych: 

a) w sposób stacjonarny lub hybrydowy (częściowo stacjonarny, częściowo zdalny): 

laboratoria, zwłaszcza przedmioty artystyczne, wymagające bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielem lub specjalistycznych sprzętów pracowni, 

b) w całości w sposób zdalny: wykłady, konwersatoria, lektoraty, seminaria,  

c) w przypadku zajęć na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych w sposób 

stacjonarny lub hybrydowy prowadzone mogą być również wykłady, konwersatoria i 

lektoraty, jeśli liczebność danego roku i możliwości lokalowe wydziału pozwolą na 

zachowanie wymogów sanitarnych. 

 

3. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej są realizowane w trybie 

synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku z 

wykorzystaniem aplikacji Teams w ramach uczelnianej licencji Office 365 lub 

Wirtualnego Kampusu UMCS i mają umożliwiać aktywizowanie studentów, zadawanie 

przez nich pytań oraz wypowiadanie się. 

 

4. Odbywanie zajęć w trybie synchronicznym oznacza odbywanie ich w czasie 

rzeczywistym według ustalonego rozkładu zajęć i jest konieczne dla zapewnienia pełnej 

realizacji programu oraz wypełnienia przez nauczyciela obowiązku odbycia wszystkich 

przydzielonych godzin. 

 

5. Obowiązkowe są konsultacje nauczycieli akademickich w wymiarze 2 godzin zegarowych 

tygodniowo na platformie Teams z zapewnieniem komunikacji audio-video lub w formie 

stacjonarnej. 
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6. Dopuszcza się, poza godzinami zajęć i konsultacji, jako pomocniczą formę kontaktów ze 

studentami, wykorzystanie różnych metod przesyłania danych, w tym projektów, prac 

etapowych i zaliczeniowych (system USOS, poczta służbowa, poczta mailowa, Google 

dysk, Drop box i inne). 

 

7. W związku z koniecznością zachowania dystansu i przebywania określonej liczby osób w 

budynkach i w danym pomieszczeniu – planowana jest zmiana organizacji grup 

zajęciowych w celu wprowadzenia kształcenia hybrydowego, np. podział 15 osobowych 

grup laboratoryjnych na dwie grupy 7-8-osobowe, z których każda przychodzi na zajęcia 

stacjonarne co drugi tydzień w sposób rotacyjny; studenci, którzy w danym tygodniu nie 

uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, podejmują samodzielną realizację prac i zgłaszają 

je do korekty nauczyciela na platformie zdalnej w czasie rzeczywistym tych zajęć.   

 

8. Zmiana organizacji zajęć na sposób zdalny lub hybrydowy odbywa się z utrzymaniem 

liczby przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć oraz zachowaniem tygodniowego 

rozkładu zajęć. 

 

9. W tygodniowym rozkładzie zajęć planuje się bloki zajęć zdalnych i bloki zajęć 

stacjonarnych/hybrydowych oddzielone przerwą pozwalającą na zmianę miejsca i 

sposobu odbywania zajęć. 

 

10. W przypadku zajęć hybrydowych - nauczycielom zapewnia się wyposażenie stanowiska 

komputerowego w pracy w zestaw do komunikacji audio-wideo zapewniający 

prowadzenie hybrydowego kształcenia. 

 

11. W przypadku zajęć w formie wyłącznie zdalnej - nauczycielom zapewnia się możliwość 

wyboru miejsca prowadzenia zajęć z Wydziału lub z domu. 

 

12. Do obowiązków opiekunów roku należy w szczególności opieka nad studentami danego 

roku związana ze zmianą organizacji zajęć  i potrzebą wsparcia studentów w stanie 

epidemii.  

 

13. Na terenie budynków Wydziału obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic i dezynfekcja 

rąk. 

 

14. Powyższe zasady mogą zostać zmienione w związku z aktualizacją przepisów 

nadrzędnych, między innymi zapowiadaną na wrzesień 2020 r. aktualizacją 

ZARZĄDZENIA Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 

dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie 

stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020 

 

 

7 września 2020 r. 
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