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Dziekana Wydzialu Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztyniie
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie prowadzenia zajf c dydaktycznych zdalnie

W zwiazku z Zarzadzeniem nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu
epidemii wywolanej koronawirusem SARS-CoV-2 (dalej jako Zarzadzenie), informuje:
1. Zaj^cia realizowane przez nauczycieli akademickich i doktorantow (dalej: prowadzacy
zajecia) przy wykorzystaniu oprogramowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 i 4 Zarzadzenia,
uznaje si$ za rownowazne z realizacj^ zajec w siedzibie Uczelni.
2. Wyboru sposobu prowadzenia zaj^c, stosowanego oprogramowania oraz fonny ich
zaliczenia dokonuje prowadz^cy zajecia w uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu.
O ustalonej formie prowadzenia zajec koordynator przedmiotu inforniuje wtasciwego
z uwagi na przedmiot zajec kierownika katedry.
3. Starostowie lat przekazuj^ prowadz^cym zajecia uwagi i propozycje dot}'cz^ce sposobu
realizacji zaj^c oraz formy ich zaliczenia. W razie braku porozumienia w tym zakresie
prowadz^cy lub starosta roku moga_ przedstawic spraw? kierownikowi katedry, ktorego
rozstrzygniecie jest wia^ce,
4. Ewentualnej zmiany ustalonego wczesniej programu zajec dokonuje prowadzacy zaje^ia
w uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu. O dokonanych zmianach koordynator
informuje kierownika katedry.
5. W przypadku seminariow magisterskich i licencjackich oraz konsultacji dopuszcza si§
kontakt ze studentami przy wykorzystaniu stuzbowej poczty e-mail. Tak^ form? komunikacji
uznaje si§ za rownowazn^ z realizacj^ zaj§c w siedzibie uczelni.
6. Prowadzacy, bez wzgl^du na przyjej^ metod? prowadzenia zaj^c, majq obowia_zek
zweryfikowania efektow uczenia sif studentow co najmniej na zakonczenie zajec
w semestrze.
7. Potwierdzenia przeprowadzenia zajec przez prowadzacego, w tym co do liczby
zrealizowanych godzin dydaktycznych, dokonuje kierownik katedry na podstawie informacji
od koordynatorow przedmiotow.
8. W celu realizacji zaj§6 w trybie zdalnym pracownicy, ktorzy nie majq. mozliwosci
przeprowadzenia ich poza siedzib^ Uczelni, powinni realizowac je w pomieszczeniach
Wydzialu w wyznaczonych planem godzinach. Dodatkowo istnieje mozliwosc realizacji
zaj?c w salce komputerowej przy siedzibie Strazy Uniwersyteckiej (ul. M. Oczapowskiego 6)
- po wczesniej szym przekazaniu takiej informacji do kancelarii Wydzialu.

