ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
NR 1
z dnia 23.10.2020r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na
Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021
W związku z gwałtownym pogorszeniem się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej w
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w województwie łódzkim, kierując się dobrem i
bezpieczeństwem pracowników, doktorantów i studentów Wydziału, na podstawie § 7
Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie
zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii,
wywołanej wirusem SARS-CoV-2
§1
1. W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Filia UŁ prowadzone są co do zasady zdalnie,
przy użyciu metod kształcenia na odległość.
2. Podstawowym narzędziem dydaktycznym, stosowanym obligatoryjnie, są programy MS
Teams lub platforma Moodle. W uzasadnionych sytuacjach, prowadzący zajęcia może
zastosować inne narzędzie audiowizualne po konsultacji z prodziekanem ds. dydaktycznych
Filii UŁ.
§2
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pojedyncze jednostki lekcyjne poszczególnych
zajęć mogą być prowadzone w formie kontaktowej, po uprzednim uzgodnieniu z
prodziekanem ds. dydaktycznych Filii UŁ. Zajęcia te muszą odbywać się przy zachowaniu
ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ. W
szczególności dotyczy to zajęć o charakterze praktycznym.
§3
1.Konsultacje (dyżury) dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej przy użyciu programów
audio-video.
2. Dopuszczalne jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach odbywanie konsultacji
(dyżurów) dydaktycznych w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów
sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ, po uprzednim umówieniu
studenta z wykładowcą.
3. Decyzję o formie odbywania konsultacji (dyżuru) podejmuje wykładowca prowadzący
przedmiot, mogąc ze względu na bieżące potrzeby modyfikować decyzję w trakcie semestru.
4. Studenci powinni być w jasny sposób poinformowani o formie odbywania konsultacji
(dyżuru).
6. Informację o godzinach i formie odbywania dyżuru należy podać jak najszybciej w
dziekanacie Filii UŁ
§4
Spotkania organizacyjne pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
mogą odbywać się w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych,

przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ. Terminy spotkań będą zamieszczane na
stronie WWW Filii UŁ
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy stosować bezpośrednio
Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie
zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii,
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wraz z załącznikami
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.10.2020r.

