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W roku akademickim 2022/23 zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii odbywają się co do zasady w siedzibie uczelni w 

obiektach dydaktycznych przy ulicy Głębokiej 43 i 45.   

Dotyczy to przede wszystkim form zajęć wymagających bezpośredniego 

kontaktu ze studentem, w tym zajęć ćwiczeniowych, laboratoriów, 

konwersatoriów i seminariów, a zwłaszcza przedmiotów kształtujących 

umiejętności praktyczne.   

Przedmioty, które realizowane są przynajmniej w dwóch formach 

równocześnie: wykład i ćwiczenia, wykład i laboratoria, wykład i 

konwersatoria mogą być w części wykładowej przedmiotu realizowane w 

formie zdalnej.  

Zgodnie z regulaminem (zarządzenie JM Rektora Nr 81/2021 w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) nauczyciele akademiccy, którzy będą 

realizowali część wykładową przedmiotu w formie zdalnej składają stosowne 

wnioski (wypełniają formularz on-line, https://www.umcs.pl/pl/wnioski-o-

zajecia-zdalne-formularz-dotyczy-aktualnych-rozkladow-zajec-,22838.htm  

Decyzje Dziekana co do możliwości prowadzenia części zajęć w trybie 

zdalnym determinuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Edukacji, dotyczące 

liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w danym cyklu kształcenia, w 

ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w skali kierunku nie może być większa niż: 



 

 

2

    25% liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów na 

danym poziomie w przypadku studiów na kierunkach nauczycielskich, 

    50% liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów na 

danym poziomie w przypadku studiów o profilu praktycznym, 

    75% liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów na 

danym poziomie w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim. 

a także możliwości organizacyjne Wydziału, sytuację epidemiczna.  

 

Zajęcia w formie ZDALNEJ realizowane są w czasie rzeczywistym z 

wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS (archiwizacja zajęć) w formie 

video-konferencji. 

Konsultacje w semestrze zimowym będą odbywały się w wymiarze 2 

godzin tygodniowo w podziale na formę stacjonarną w siedzibie uczelni oraz 

formę zdalną z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS. Informacja 

dotycząca miejsca, terminu z wyszczególnieniem formy konsultacji powinna 

być zamieszczona na profilu osobowym pracownika na stronie UMCS oraz w 

miejscu odbywania konsultacji stacjonarnych. 

Bez względu na prowadzoną formę zajęć wzorem lat ubiegłych 

nauczyciele akademiccy zobowiązani są do założenia na Wirtualnym 

Kampusie Wydziału Pedagogiki i Psychologii kursu do każdego 

prowadzonego przedmiotu, na gdzie będą zamieszczone aktualne materiały 

dla studentów.  

 

W przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej realizację 

zajęć w siedzibie Uczelni, wszystkie zaplanowane zgodnie z w/w zasadami 

zajęcia będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z 

wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS wg tych samych 

harmonogramów (z przypisaniem dni, godzin). 
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