
Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK 

z dnia 17 kwietnia 2020 roku 

w sprawie realizacji w formie zdalnej zajęć dydaktycznych  

 

Zgodnie z Zarządzeniami nr 59 i nr 60 Rektora UMK informuję, że od 15 kwietnia br. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Humanistycznym prowadzone są w formie zdalnej (za pomocą różnych wskazanych przez pracowników środków) w celu realizacji efektów 

uczenia się przewidzianych w programach studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

 

Z wyżej określonej formy nauczania wyłączone są tylko zajęcia: Grafika komputerowa, na kierunku Kulturoznawstwo s1 (0718-s1KUL2L-

GK) 
 

Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi sprawują we współpracy z koordynatorami kierunków: 

- prodziekan dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK (kierunki: filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo, 

etnologia) 

- prodziekan dr Adam Kola (kierunki: komparatystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting, logopedia) 

- prodziekan dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK (kierunki: filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia 

klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, japonistyka, lingwistyka stosowana) 

- dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring (studia podyplomowe i inne formy kształcenia)  

- mgr Anna Osielska – archiwizacja dokumentacji.  

 

Raport ze zdalnej realizacji zajęć prowadzonych po 10 kwietnia należy złożyć do 30 czerwca br. w formie załączonej poniżej tabeli (wzór 

do pobrania ze strony WH – zakładka e-learning)  na adresy osób nadzorujących proces pracy zdalnej na poszczególnych kierunkach oraz 

na adres Anna.Osielska@umk.pl. 

 

 
       

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK 

        

 

Prof. dr hab. Przemysław Nehring 

 

  

https://webmail.umk.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox


 Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia 

Opis 

przedmiotu 

a) kod USOS 

b) nazwa 

przedmiotu 

c) forma zajęć 

d) liczba godzin i 

ECTS w 

semestrze  

e) liczba godzin 

zrealizowana w 

formie zdalnej we 

wskazanym 

okresie 

f)  forma 

zaliczenia 

g) kierunek, rok i 

stopień studiów 

Efekty (wg 

programów i 

sylabusów) 

Tematyka i treści zajęć 

przewidzianych w 

programie po 10 

kwietnia 

Sposoby zdalnej  

a) realizacji efektów 

b) weryfikacji efektów 

c) archiwizacji pracy 

Uwagi, komentarze (opcjonalnie) 

     

 

 


