l

zarządzenieNrZł zozt

Dziekana Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie sposobu prowadzen ia zajęć dydakĘcznych
na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach
w semestrze zimowym roku akademickiego Ż0ŻI lŻ2
(tekst jednolity)

w wykonaniu przepisów Zarządzenia Nr 80/2021 Rektora Uniwersy'tetu Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie zdnia3 września20ŻI r. w sprawie organizacjizajęó dydaktycznych na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej W Semestrze zimowym roku akademickiego Ż021lŻ0ŻŻ w warunkach epidemii oraz

Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych na

UMCS

prowadzonych

z wykorzystaniem mętod i technik kształcenia na odległość(Załącznik do Zarządzenia Nr 8Il2021
Rektora Uniwersytetu Marii Curię-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 wrześniaŻ012 r w sprawie w
sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych zwykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległośów Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - zwanym dalej
Re gu lamine m) zar ządzam:

$1
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zamiejscowym IJMCS w Puławach w semestrze zimowym roku ak.
202tlŻ2 realizowane będą w trybie mieszanym, tj. w siedzibie Wydziału, placówkach medycznych,

w szkołach, innych współpracujących z Wydziałem instytucjach oraz Z wykorzystaniem

mętod

i technik kształcenia na odległośó.

$2
Zajęcia stacjonarne będą realizowane w pomieszczeniach dydaktycznych umożliwiających zachowanie
dystansu 1,5 metra między osobami uczestniczącymi w zajęciach oraz spełniających inne zalecenia
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego,Kanclerza UMCS oraz Prorektora
ds. studentów

i

jakościkształcęnia.

$3
e

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywaĘ się w trybie synchronicznym, z wykorzystaniem MS Teams
lub Wirtualnego Kampusu UMCS, zgodnie z Regulaminem.

s4
Sposób prowadzenia konkretnych zajęć dydaktycznych wynika z planów ząęć dla poszczególnych
roczników zamieszczanych na stronie internetowej Wydziafu Zamiejscowego UMCS w Puławach.

$4a
Począwszy od dnia 74 stycznia do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego roku
akademickie go 2021 l Ż2 wszystkie zajęcia dydaktyczne z wyjątkiem laboratoriów i praktyk odbywają
się w trybie zdalnym, o którym mowa w $ 3 niniejszego zarządzenia. natomiast zEęcia w formie
laboratoriówipraktyk-wtrybiestacjonarnym,októrymmowaw$2niniejszegozarządzenia.

$4b
Zaliczenia i egzaminy w sesji zimowej roku akademickiego Ż02Il22 odbywają się w trybie zdalnym
(synchronicznym), zwykorzystaniem MS Teams lub Wirtualnego Kampusu UMCS, cĘba ze osóba
prowadząca zajęcia uzyska zgodęDztekanaWydziału na przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu w
trybie stacjonarnym.

$s
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie l października})2l r. i obowiązuje do odwołania. Zobowiązuje
się Studentów do bieżącego śledzenia informacji na stronie internetowej Wydziafu Zamiejscowego

UMCS.

