Szanowani Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Od dwóch tygodni Uniwersytet funkcjonuje w zupełnie wyjątkowym i, niestety, bardzo
uciążliwym dla nas wszystkich trybie. Ta sytuacja przedłuży się co najmniej na kilka
następnych tygodni, a wielu uciążliwości będzie nam zapewne jeszcze przybywać, choć mamy
nadzieję, że z każdym dniem i tygodniem będziemy się szybko zbliżać do powrotu do zwykłego
funkcjonowania. Kierując się odpowiedzialnością za dobro, jakim jest dla nas wszystkich nasza
Uczelnia, władze Uniwersytetu podejmują szereg działań, które z jednej strony służą
zapewnieniu teraz jak największego bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich członków naszej
społeczności, a z drugiej możliwie efektywnego jej funkcjonowania. Bardzo ważnym naszym
wspólnym zadaniem jest obecnie rozpoczęcie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, o którym
w szczegółach mówi wydane dzisiaj Zarządzenia nr 39 Rektora UMK z dnia 24 marca br.
(załącznik ZR.39.2020.pdf).
W nawiązaniu do tego aktu przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące realizacji zajęć
dydaktycznych w formie zdalnej na Wydziale Humanistycznym.
1) Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi sprawują we
współpracy z koordynatorami kierunków:
- prodziekan Marzenna Cyzman (kierunki: filologia polska, filologia polska jako
obca, kulturoznawstwo, etnologia)
- prodziekan Adam Kola (kierunki: komparatystyka, lingwistyka praktyczna i
copywriting, logopedia)
- prodziekan Piotr Sadkowski (kierunki: filologia angielska, filologia bałkańska,
filologia germańska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia
romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, japonistyka, lingwistyka stosowana)
- dziekan Przemysław Nehring (studia podyplomowe i inne formy kształcenia)
- Anna Osielska – archiwizacja dokumentacji.
2) Do środy 25 marca, do godziny 18.00, na adresy e-mailowe wyżej wymienionych
osób nadzorujących proces dydaktyczny na poszczególnych kierunkach należy
przesłać informacje o tych zajęciach, które nie mogą być prowadzone w sposób
zdalny. Informacja musi zawierać szczegółowe merytoryczne uzasadnienie. Na
podstawie tej informacji dziekan podejmie decyzje o formie i trybie realizacji
danych zajęć.
3) Nauczyciele Wydziału Humanistycznego, którzy do 20 marca nie przekazali
prodziekanowi ds. kształcenia za pośrednictwem koordynatorów propozycji
realizacji efektów zajęć w formie zdalnej zobowiązani są do przesłania stosownych
informacji (tabela – załącznik Zajęcia_zdalne_tabela.docx) na adres
Piotr.Sadkowski@umk.pl do czwartku 26 marca do godziny 15.00.
4) W dniach od 26 marca do 10 kwietnia realizowane są w formie zdalnej (za pomocą
różnych wskazanych przez pracowników środków) zajęcia przewidziane w
programach studiów na okres od 12 marca do 10 kwietnia. Jeśli konieczne będzie
przedłużenia okresu zdalnej realizacji zajęć, w późniejszym terminie zostaną
opracowane dalsze wytyczne.
5) Do piątku 17 kwietnia należy przesłać na adresy e-mailowe osób nadzorujących proces
dydaktyczny na poszczególnych kierunkach wymienionych w punkcie 1) zwięzły raport

o realizacji zajęć za okres od 12 marca do 10 kwietnia, z odniesieniem do efektów
uczenia się zawartych w sylabusach poszczególnych zajęć.
6) W ww. raporcie należy także przedstawić informację o ewentualnej konieczności
zmiany warunków zaliczenia w stosunku do wytycznych zawartych w sylabusach (zob.
paragraf 4, punkt 3 Zarządzenia nr 39 Rektora).
7) Prosimy pamiętać o dokumentowaniu, dostosowanym do specyfiki zajęć, procesu
dydaktycznego prowadzonego środkami zdalnymi oraz o archiwizowaniu nadsyłanych
przez studentów różnego rodzaju prac.
8) Należy pamiętać również o konieczności prowadzenia korespondencji e-mailowej ze
studentami wyłącznie z poczty elektronicznej UMK.
9) Zwracamy szczególną uwagę na punkt 6. paragrafu 3 Zarządzenia Rektora: „Przy
organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia
techniczne leżące po stronie uczestników zajęć.” Pamiętajmy, że studenci w
warunkach domowych nie zawsze mają dostęp np. do szybkiego internetu i
odpowiedniego sprzętu. Dlatego nie zalecamy prowadzenia zajęć zdalnych w czasie
rzeczywistym. W wyjątkowych przypadkach, podejmując decyzję o takiej formie pracy,
musimy się upewnić, czy nikt ze studentów danej grupy nie jest wykluczony z powodu
ograniczeń technicznych. Prosimy także pamiętać o braku dostępu do bibliotek. Dlatego
wymagane lektury muszą być ograniczone do tekstów, którymi studenci obecnie
dysponują lub które mogą uzyskać (od prowadzących lub z internetowej domeny
publicznej) w formie elektronicznej.
10) W przypadku konieczności przebycia, w wyjątkowych sytuacjach, na teren uczelni,
należy zwrócić się drogą e-mailową o zgodę do dziekana lub jednego z prodziekanów.
11) Dodatkowe informacje od Prorektor ds. Kształcenia:
UCI jest w trakcie uruchamiania specjalnej strony poświęcone zdalnemu
kształceniu w UMK.
W związku ze wzrostem zapytań dotyczących możliwości realizacji zajęć przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość informuję o zasobach,
które mogą pomóc w przygotowaniu zajęć zdalnych:
- przewodnik tekstowy – Moodle w praktyce https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=215
- zajęcia zdalne jak się zorganizować - instruktaże wideo https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=254
- spotkania online - System wideokonferencji BigBlueButton: Rezerwacja pokoju
wideokonferencyjnego na spotkanie https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=16
- Office 365 - Microsoft® Teams\

W razie jakichkolwiek pytań, problemów - prosimy o kontakt na adres
moodle@umk.pl oraz Miłosz Kuźma mkv@umk.pl +48 56 611 2080;
Łukasz Pawłowski lpawlowski@umk.pl +48 56 611 4969

Bardzo Państwu dziękujemy za mobilizację i solidarny wysiłek w rozwiązywaniu trudności
w każdej sferze naszej pracy.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących realizacji obowiązków dydaktycznych,
ale również wszystkich innych spraw w tych niezwykle uciążliwych dla wszystkich warunkach,
pozostajemy do Państwa dyspozycji,
Z życzeniami zdrowia, spokoju, wytrwałości ale też szczerą nadzieją na to, że za kilka tygodni
spotkamy się znowu z Państwem i naszymi Studentami w budynkach Wydziału,
władze Wydziału Humanistycznego UMK
Prof. dr hab. Przemysław Nehring
Dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
Dr hab. Marzenna Cyzman prof. UMK
Dr Adam Kola

