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Organizacja zajęć na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 w semestrze zimowym 2020/2021 

 

W związku z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

(dalej Zarządzenie) ustala się następujące wstępne zasady organizacji zajęć dydaktycznych na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21: 

1. Zasady ogólne: 

 

a) zajęcia ujęte w programie studiów poszczególnych kierunków odbywają się w systemie 

zdalnym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub pakietu Microsoft Teams 

oraz stacjonarnym z zachowaniem uregulowań zawartych w Zarządzeniu; 

 

b) zajęcia są realizowane w określonych godzinach według tygodniowego planu zajęć z tym, 

że przerwy między kolejnymi zajęciami wynoszą minimum 30 minut. 

 

2. Zasady szczegółowe: 

 

a) zajęcia wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury (LB), oprogramowania, 

którego nie można udostępniać z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

(LB), odbywają się w trybie stacjonarnym; 

 

b) w trybie stacjonarnym dopuszczalne jest realizowanie prac badawczych wymagających 

wykorzystania specjalistycznej aparatury i oprogramowania przez dyplomantów 

przygotowujących swoje prace (licencjackie, inżynierskie, magisterskie); 

 

c) inne formy zajęć (CA, KW, SM) mogą być realizowane w formie stacjonarnej po 

zgłoszeniu takiej potrzeby przez nauczyciela akademickiego w terminie do 20 września 

2020 r. poprzez odpowiednio: Zastępcę Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki 

lub Koordynatora kierunku informatyka po uzyskaniu akceptacji Dziekana; 

 

d) wykłady dla studentów pierwszego roku, grup do 50 osób (w szczególności wykłady 

z eksperymentalnymi prezentacjami) mogą odbywać się w formie stacjonarnej jedynie 

w salach zapewniających odpowiednie warunki bezpieczeństwa sanitarnego. Nauczyciel 

akademicki zgłasza potrzebę takiej formy wykładów w terminie do 20 września 2020 r.; 

 

e) wykłady dla studentów pierwszych lat liczniejszych niż 50 osób mogą być prowadzone 

w trybie stacjonarnym. W tym przypadku wykład powinien jednocześnie być dostępny 

synchronicznie w wersji online. Studenci podzieleni na grupy o liczebności do 50 osób będą 

na zmianę uczestniczyć bezpośrednio w wykładzie; 

 

f) zajęcia w trybie stacjonarnym muszą odbyć się z zachowaniem wszelkich warunków 

bezpieczeństwa obowiązujących w budynkach Uniwersytetu; 

 

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-73-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-20-sierpnia-2020-r-w-sprawie-organizacji-zajec-dydaktycznych-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-2020-2021,92781.chtm


g) zajęcia prowadzone w formie zdalnej lub w trybie synchronicznym powinny być 

realizowane w godzinach wyznaczonych w planie tygodniowym zajęć dla danego kierunku 

i roku; 

 

h) prowadzący zajęcia powinni jednoznacznie określić kryteria oraz zasady oceniania (forma 

pisemna) i przekazać je studentom w terminie do 15 października 2020 r.; 

 

i) w godzinach konsultacji nauczyciele akademiccy powinni być dostępni dla studentów za 

pomocą Wirtualnego Kampusu UMCS lub pakietu Microsoft Teams. W uzasadnionych 

przypadkach konsultacje mogą się odbywać na terenie Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki. 

 

Powyższe zasady będą obowiązywać do momentu wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego rozporządzeń zmieniających obowiązujące przepisy lub do momentu ukazania się na 

Uniwersytecie znowelizowanych uregulowań w tym zakresie. 
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