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Zarządza  się   następującą   organizację   procesu   kształcenia   na   Wydziale   Politologii 

i Dziennikarstwa w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na  studiach pierwszego                    

i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych: 

 
§ 1 

 
 

1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, 

przy ul. Głębokiej 45 w Lublinie oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia                  

na odległość (zdalne). 

2. Zajęcia zdalne są prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams w ramach 

ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365 oraz Wirtualnego Kampusu UMCS           

w trybie synchronicznym. Jako formę uzupełniającą można stosować system USOS oraz 

pocztę służbową pracownika. 

3. Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi aniżeli wymienione w ust. 2,                                 

po uprzednim zgłoszeniu pisemnym do dziekana i uzyskaniu zgody Prorektora                       

ds. studentów  i jakości kształcenia. 
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§ 2 
 

 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach 

doktoranckich oraz studiach podyplomowych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zobowiązany jest do wprowadzenia tej informacji do sylabusa przedmiotu w systemie 

USOS. 

 
§ 3 

 
 

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się  w siedzibie  Wydziału  dla kierunków: Administracja    

i Zarządzanie Publiczne, Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja 

Społeczna,  International  Relations,   Politologia,  Produkcja  Medialna,  Public  Relations 

i Zarządzanie Informacją, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowe, studia 

stacjonarne, pierwszego stopnia, pierwszego roku z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykłady prowadzi się w formie kształcenia na odległość dla kierunków Bezpieczeństwo 

Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Produkcja Medialna, Stosunki 

Międzynarodowe. 

3. W siedzibie Wydziału są prowadzone zajęcia praktyczne z zastosowaniem specjalistycznej 

aparatury i oprogramowania komputerowego. Dopuszcza się prowadzenie pozostałych 

zajęć dydaktycznych na kierunkach i rocznikach, na których są prowadzone zajęcia 

praktyczne z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć seminaryjnych w siedzibie Wydziału. 
 
 
 

§ 4 
 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w formie kształcenia na odległość odbywają się dla kierunków: 

Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja 

Społeczna,  International  Relations,  Politologia,  Produkcja  Medialna,  Public  Relations  

i Zarządzanie Informacją, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowe 

pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego roku oraz drugiego stopnia, pierwszego i drugiego 

roku z zastrzeżeniem par. 3 ust. 3. 
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2. Zajęcia dydaktyczne w formie kształcenia na odległość odbywają się także dla kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia. 

 

 

§ 5 

 
 

1. Zajęcia na studiach doktoranckich na czwartym roku odbywają się w siedzibie Wydziału. 

O zmianie trybu realizacji zajęć decyduje Kierownik studiów doktoranckich. 

2.  Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane przez Wydział odbywają się w siedzibie 

Wydziału. O zmianie trybu realizacji zajęć decyduje Kierownik studiów podyplomowych. 

 
§ 6 

 
 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, istnieje możliwość zmiany trybu zajęć. 

Decyzja o zmianie trybu jest ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 7 

 
 

Zajęcia dydaktyczne i konsultacje w siedzibie Wydziału odbywają się z zachowaniem wytycznych 

sanitarnych związanych ze stanem pandemii określonych przez Rektora i Kanclerza (w tym: 

zachowanie odległości 1,5 metra w salach zajęciowych pomiędzy uczestnikami zajęć, noszenie 

maseczek zasłaniających usta i nos, dezynfekcja dłoni). 

 
§ 8 

 
 

Wydział zastrzega prawo do  wprowadzenia  zmian  lub  odwołania  przedstawionych  przepisów 

w  przypadku  wprowadzenia  zmian  w   aktach  prawnych  powszechnie   obowiązujących  oraz 

w aktach uniwersyteckich dotyczących stanu epidemii. 
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§ 9 

 
 

Wszystkie osoby współuczestniczące w procesie kształcenia (pracownicy Wydziału, pracownicy 

zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, doktoranci, studenci, słuchacze studiów 

podyplomowych) są zobowiązani do zapoznania się i zastosowania przepisów Zarządzenia                    

nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021  

roku w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie 

obowiązywania stanu epidemii oraz Pisma Okólnego Nr 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia 

wytycznych dotyczących sposobu przygotowania obiektów Uniwersytetu do organizacji zajęć 

dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii. 

 
§ 11 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

              

                   DZIEKAN 

        dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS 


