DECYZJA Nr 4/2020
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie prowadzenia zdalnych form kształcenia w trakcie czasowego ograniczenia
funkcjonowania UKSW w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 39 ust.4 Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:
§1
1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych zobowiązuje się dziekanów (w porozumieniu
z kierownikami poszczególnych kierunków studiów)
oraz kierowników jednostek
ogólnouniwersyteckich do umożliwienia nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć
dydaktycznych w różnych formach zdalnego nauczania, prowadzonych w szczególności poprzez:
a) uczelniany kanał YouTube,
b) platformę Moodle (e.uksw.edu.pl),
c) aplikację MS Teams (office365.uksw.edu.pl),
d) Umail w systemie USOSweb,
e) komunikator Skype,
f) aplikację Zoom.us,
g) aplikację Google Classroom.
2. Dziekan, w porozumieniu z kierownikami kierunków:
1) prowadzi ewidencję zajęć przeprowadzonych w formach kształcenia na odległość;
2) weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów w zajęciach prowadzonych w formach
kształcenia na odległość;
3) wspiera nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć w formach kształcenia na odległość;
4) koordynuje organizację indywidualnych konsultacji w formie zdalnej dla studentów.
§2
1. Od dnia 22 marca 2020 r. wprowadza się obowiązek przeprowadzania przez nauczycieli
akademickich, będących pracownikami dydaktycznymi i badawczo–dydaktycznymi, konsultacji dla
studentów w formie zdalnej w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie
internetowej jednostki.
2. Prowadzący przekazuje Studentom informacje o sposobie prowadzenia zajęć zdalnego nauczania
i formie oceniania cząstkowego przedmiotu.

§3
1. Każdy prowadzący zajęcia w formie kształcenia na odległość ma obowiązek prowadzenia ewidencji
zająć, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji i przekazania do Dziekana
niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć na terenie uczelni.
2. Dziekan zobowiązany jest do przekazania zbiorczego zestawienia prowadzonych zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z podziałem na kierunki studiów,
do Działu Kształcenia niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć na terenie uczelni.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

Załącznik do Decyzji Nr 4/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 23 marca 2020 r.

Tabela ewidencji zajęć prowadzonych w formie zdalnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
na Wydziale …………………. w okresie od 16 marca 2020 r. do ….………..2020 r.
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