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W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, 

w oparciu o obowiązujący Regulamin organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021, 

dalej: Regulamin) oraz obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi informuję, że w semestrze 

letnim 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym utrzymane zostaną zasady organizacji 

zajęć obowiązujące w semestrze zimowym. W szczególności oznacza to, że: 

1. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się w trybie synchronicznym. 

2. Wszystkie zajęcia wykładowe i komputerowe odbywać się będą zdalnie. 

3. Konwersatoria i ćwiczenia dla studentów I roku studiów I stopnia odbywać się będą 

w trybie stacjonarnym. Konwersatoria i ćwiczenia dla wszystkich pozostałych 

studentów odbywać się będą zdalnie w trybie synchronicznym. 

4. Seminaria, zajęcia projektowe i inne z małymi grupami studentów, które zmieszczą się 

w limicie osób dla poszczególnych sal dydaktycznych, mogą odbywać się w formie 

stacjonarnej, o ile zgodę na taką formę wyrażą studenci i prowadzący zajęcia, a podczas 

spotkania zachowane zostaną wymagane warunki sanitarne (dezynfekcja, odległości, 

maski). 

5. Jednego dnia mogą odbywać się zajęcia dla studentów tylko w jednej formie – zdalnej lub 

stacjonarnej. 

Do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie Rektora UMCS ws. zasad organizacji zajęć w 

semestrze letnim, zostanie wydane prawdopodobnie dopiero pod koniec lutego. Zakładamy, że na 

poziomie Uczelni nie zmienią się obecnie obowiązujące zasady. Kontynuacja zasad organizacji 

zajęć została zatem ustalona w oparciu o możliwości i ograniczenia wskazane w szczególności w 

§2 ust. 2, 3 i 4, §7 ust. 1, §8 ust. 1 i 3 Zarządzenia Nr 80/2021 oraz §2 ust. 5 Regulaminu. 

Podstawowym ograniczeniem, które uniemożliwia jeszcze powrót do zajęć stacjonarnych dla 

wszystkich Studentów jest konieczność zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami 

przebywającymi w salach zajęciowych. Wymóg ten powoduje, że do dyspozycji mamy jedynie 

trzy aule, w których odbywać się mogą zajęcia inne niż wykładowe, a w nich zaplanować możemy 

jedynie zajęcia dla studentów I roku I stopnia studiów. 

Jeżeli wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji zajęć na całym Uniwersytecie, 

będziemy analizować wynikające z nich możliwości i na bieżąco podejmować decyzje. Na chwilę 

obecną sytuacja pozwala nam na takie jak wskazane powyżej zasady organizacji zajęć. 
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