
ZARZĄDZENIE nr 5/2020 
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 10 kwietnia 2020 roku 

  

w sprawie wyznaczenia przedmiotów i zajęć realizowanych w formie zdalnej na studiach 

wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich,  

studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

Na podstawie § 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja  

Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietna 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych  

w formie zdalnej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 118) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przeprowadzenia w formie zdalnej wszystkich 

zajęć dydaktycznych przewidzianych w harmonogramach zajęć w okresie od dnia 11 kwietnia 

2020 roku do odwołania na studiach wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich, a także studiach doktoranckich. 

2. Zajęcia, o których mowa w § 1, nauczyciel akademicki zobowiązany jest realizować w 

formie zdalnej cyklicznie, w terminach przewidzianych dla ich przeprowadzenia w harmonogra-

mie studiów, zgodnie z informacją, o której mowa w § 4. 

 

§ 2 

1. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć w formie zdalnej, nauczyciel akademicki jest zo-

bowiązany do poinformowania do dnia 17 kwietnia 2020 roku uczestników grup zajęciowych o 

formie zdalnego nauczania, w jakiej będą prowadzone zajęcia, za pośrednictwem korespondencji 

mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. 

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do bieżącego informowania uczestników zajęć  

o etapach ich realizacji poprzez przekazywanie informacji za pośrednictwem korespondencji ma-

ilowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. 
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3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nauczyciel akademicki zobowiązany jest 

przesyłać niezwłocznie drogą mailową osobom wyznaczonym w § 3. 

4. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązany jest do archi-

wizacji materiałów dydaktycznych pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników efektów 

uczenia się. 

 

§ 3 

1. Do prowadzenia ewidencji zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na studiach, o których 

mowa w § 1 ust. 1 wyznacza się: 

1) mgr Joannę Hajduk (hajduk@umk.pl); 

2) mgr Katarzynę Kiljan (k_kiljan@umk.pl). 

2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich zajęć zdalnych i tradycyjnych przewidzia-

nych do realizacji w roku akademickim 2019/2020, nauczyciel akademicki zobowiązany jest zgło-

sić drogą mailową ich wykonanie osobom, o których mowa w ust. 1. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia wykonania zajęć, osoby, o których mowa w ust. 1, przygotują 

raporty potwierdzające realizację zajęć przez poszczególnych nauczycieli akademickich w roku 

akademickim 2019/2020. Wzór raportu potwierdzającego realizację zajęć dla poszczególnych 

przedmiotów ustali dziekan. 

4. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest potwierdzić raport niezwłocznie po jego sporzą-

dzeniu w formie pisemnej. 

5. Potwierdzony przez nauczyciela akademickiego raport włącza się do dokumentacji po-

twierdzającej prowadzenie zajęć dydaktycznych na wydziale. 

 

§ 4 

Informację o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć, które zostaną przeprowadzone w formie zdalnej 

wraz z ich prowadzącymi, dziekan niezwłocznie zamieści na stronie internetowej wydziału w for-

mie obwieszczenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2020 roku. 

 

Dziekan 
            Wydziału Prawa i Administracji 
 
            Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 
 

mailto:hajduk@umk.pl
mailto:k_kiljan@umk.pl

