ZARZĄDZENIE
Nr 87/2020
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 22 września 2020 r.
zmieniające Zarządzenie 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

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 85 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 73/2020 Rektora UMCS 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, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. O formie realizacji zajęć dla danego kierunku i roku decyduje Dyrektor Centrum
Kultury Fizycznej w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału oraz
Prorektorem ds. studenckich i jakości kształcenia.”;
2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan występuje do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia z wnioskiem
o wykorzystanie innego narzędzia niż wymienione w ust. 1 pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii pracownika Lubman UMCS. W przypadku szkół doktorskich decyzję
tą podejmuje Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zajęcia realizowane w trybie tradycyjnym, w razie konieczności wynikającej z ich
specyfiki lub powierzchni sal dydaktycznych, mogą być realizowane, za zgodą
Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, w grupach mniejszych niż określone
w przepisach wewnętrznych Uniwersytetu pod warunkiem przedstawienia kalkulacji
kosztów wynikających z wnioskowanych zmian.”;

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zobowiązuje się Dziekanów do przedłożenia – w terminie do 15 października 2020 r.
– wykazu przedmiotów/modułów dla poszczególnych kierunków (z uwzględnieniem
specjalności) i lat studiów, na których zajęcia prowadzone będą w formie tradycyjnej.”;
5) po § 8 dodaje się § 8a w brzemieniu:
„§ 8a
1. Osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych w formie tradycyjnej zobowiązane są
przed ich rozpoczęciem do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Osoba przystępująca do zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na
odległość, zobowiązana jest do posiadania dostępu do komputera lub innego
urządzenia, wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy
przekaz audio i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem, a także
posiadać dostęp do aplikacji, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 3 w zależności od zajęć
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, student zobligowany jest
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich (doktorant do
kierownika studiów
doktoranckich/dyrektora szkoły, uczestnik
studiów
podyplomowych i innych form kształcenia do kierownika tej formy kształcenia)
w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury Uczelni lub innych warunków
zaliczenia przedmiotu.
4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na
odległość odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich
zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących
przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów
uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne.
5. Prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się
i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się
studentów.
6. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
zostaną rozliczone zgodnie z przydziałem liczby zajęć dydaktycznych ustalonym w
indywidualnym planie obciążeń nauczyciela akademickiego pod warunkiem
zapewnienia uczestnikom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych
dla zajęć w sylabusie przedmiotu.
7. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć realizowanych
tą metodą przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi szkoły doktorskiej
lub dyrektorowi ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej sprawozdanie według
wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki
organizacyjnej. Sprawozdanie pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej
jednostki organizacyjnej lub szkoły doktorskiej.
8. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio dziekan lub
dyrektor uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej potwierdza wykonanie zajęć
zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie.

9. Hospitowanie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość odbywa się na zasadach ogólnych, przyjętych w Uniwersytecie.
Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji określa dziekan/dyrektor szkoły lub
dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.
10. Liczebność grup w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, wymagających regularnych interakcji między prowadzącym,
a uczestnikami zajęć, liczebność grup zajęciowych nie może być większa, niż
przewidują limity przy nauczaniu tradycyjnym.
11. Informacje o prowadzeniu zajęć w z wykorzystaniem metod i technik na odległość
powinny zostać umieszczone w sylabusach zajęć.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko uczestnika zajęć …………………………………………………………….
Kierunek studiów, kierunek studiów doktoranckich/studiów podyplomowych/nazwa szkoły
doktorskiej* …………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe – telefon/e-mail ……………………………………………………………
Rok studiów ………………………

Oświadczenie

Nie jestem objęty przymusową kwarantanną w związku z obostrzeniami wprowadzonymi
w ramach przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, ani też nie istnieją podstawy do
nałożenia wobec mnie takiej kwarantanny.
Nikt z członków mojej najbliższej rodziny, osób z najbliższego otoczenia, z którymi mam
kontakt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
Mój stan zdrowia jest dobry, nie wykazuję żadnych objawów chorobowych.
Będę stosował się do rygorów sanitarnych oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z
osobami zarażonymi.
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na UMCS
(https://www.umcs.pl/pl/koronawirus-informacje,18993.htm) w czasie epidemii COVID-19
oraz zasadami organizacji zajęć na Wydziale/Szkole/Ogólnouniwersyteckiej jednostce
organizacyjnej, obowiązującymi od 1 października 2020 r.
Oświadczam, że w zajęciach dydaktycznych uczestniczę dobrowolnie, jestem świadomy
aktualnych zagrożeń oraz nie będę kierował z tego tytułu do UMCS żadnych roszczeń.
Zobowiązuje się do informowania Dziekana Wydziału/Dyrektora Szkoły/Dyrektora
ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o wszelkich zmianach dotyczących niniejszego
oświadczenia i zdarzeniach mających wpływ na realizację zajęć.

.……………………………………………………..
data i czytelny podpis uczestnika zajęć

