DECYZJA Nr 2/2022
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą tutoringu na kierunku
ochrona dóbr kultury i środowiska studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu UKSW w związku z § 13 ust. 8 Uchwały Nr 57/2021 Senatu UKSW
z dnia 20 maja 2021 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów,
studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz planowania zajęć dydaktycznych, postanawia
się co następuje:
§ 1.
Na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska pierwszego stopnia wprowadza się tutoring jako
alternatywną metodę prowadzenia zajęć, niezależnie od ich formy określonej w programie studiów, dla
grup liczących mniej studentów niż liczby wskazane w § 13 ust. 8 Uchwały Nr 57/2021 Senatu UKSW.
§ 2.
Prowadzenie zajęć metodą tutoringu oznacza:
1) zmniejszenie liczby godzin kontaktowych zajęć:
Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych z 30 godzin do 24 godzin w tym 12 godzin
zajęć stacjonarnych i terenowych oraz 12 godzin indywidualnych konsultacji
Historia architektury od klasycyzmu do współczesności z 30 godzin do 15 godzin
2) przeprowadzenie w pełnym wymiarze godzin w formie zblokowanej tj 4 godzin dydaktycznych
tygodniowo stacjonarnie na terenie UKSW lub w obiektach zabytkowych i instytucjach kultury
zajęć:
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza cz. 1
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza cz. 2
Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów oraz ludzi
Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska
3) wprowadzenie trybu łączonego zajęć stacjonarnych z indywidualnym konsultacjami w wymiarze
15 godzin zajęć stacjonarnych (w tym przeprowadzonych w obiektach zabytkowych i instytucjach
kultury) oraz indywidualne konsultacje ze studentami (łącznie 15 godzin) dla następujących zajęć
Historia sztuki nowożytnej polskiej
Rewitalizacja zabytków
Dokumentacja sztuki żydowskiej
Fotografia dokumentacyjna
Dopuszcza się przeprowadzenie nie więcej niż 50% godzin konsultacji w formie on-line
4) z metody tutoringu wyłączone zostają zajęcia
Opis zabytków nieruchomych
Podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego
Podstawy muzealnictwa
Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
gdyż realizacja zakładanego programu zajęć wymaga przeprowadzenia ich w pełnym wymiarze;

§ 3.
1. Dla roku studiów, który odbywa zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu układany jest plan zajęć
w systemie USOS z uwzględnieniem godzin konsultacji.
2. Przy zajęciach, o których mowa w ust.1, liczących 15 godzin kontaktowych, przewiduje się w planie
spotkania co dwa tygodnie, lub cotygodniowe spotkania przez okres połowy semestru, lub
cotygodniowe spotkania trwające 45 minut.
§ 4.
1. Zajęcia prowadzone metodą tutoringu są zajęciami obowiązkowymi dla studentów, niezależnie od
formy zajęć, z prowadzoną przez nauczyciela akademickiego listą obecności.
2. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich do wpisania do sylabusa zajęć metody dydaktycznej
z wykorzystaniem tutoringu oraz wpisania obowiązkowej obecności na zajęciach.
§ 5.
Nakład pracy studenta wyrażony w ECTS szacowany jest przy założeniu, że student uczący się metodą
tutoringu więcej pracy wykonuje samodzielnie.
§ 6.
Pensum pracowników liczone jest zgodnie z faktycznymi godzinami zajęć prowadzonych metodą
tutoringu. Zajęcia prowadzone tą metodą wliczane są do podstawowego pensum pracownika, a nie do
godzin ponadwymiarowych.
§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
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