ODPOWIEDZI UDZIELONE PODCZAS WYDARZENIA
WYDZIAŁOWE Q&A
PRZEZ PRODZIEKANÓW:
MARZENNĘ CYZMAN I PIOTRA SADKOWSKIEGO

Pytania zostały podzielone na kategorie. Te, które się pokrywały, pominęliśmy
w poniższym wykazie.

Kategoria: OBRONY PRACY DYPLOMOWYCH
Co z obronami prac dyplomowych? Kiedy nasi promotorzy dostaną informacje co do
przebiegu egzaminów - tylko w grę wchodzi wersja online? I czy terminy te z racji
epidemii zostaną wydłużone: zazwyczaj jest to koniec czerwca? Czy terminy obron
będą przesunięte? Jak zdawać pracę dyplomową? Nie mam drukarki, a punkty ksero
nieczynne. Czy złożenie wniosków może odbyć się zdalnie, np. w formie skanów
dokumentów z podpisem studenta składającego wniosek, czy należy dostarczyć
dokument osobiście lub pocztą?

Zarządzenie Rektora w sprawie egzaminów dyplomowych wraz ze szczegółową
instrukcją zostało opublikowane 4 maja i cały czas jest obowiązujące. Wskazała ją
także prodziekan Cyzman w liście do studentów.
Zarządzenie umożliwia studentowi złożenie wniosku albo o egzamin tradycyjny albo
o egzamin zdalny. Oczywiście wniosek musi być zaopiniowany przez promotora
i zatwierdzony przez dziekana.
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Kategoria: OBRONY PRACY DYPLOMOWYCH

Obrony, tak jak zawsze, mogą być przeprowadzane do 20 września. Promotor proponuje
termin egzaminu. Decyzja promotora jest oczywiście przede wszystkim uzależniona od
tego, czy praca jest gotowa. Termin złożenia pracy dyplomowej można przesunąć
maksymalnie

do

końca

listopada.

Należy

mieć

pozytywną

opinię

promotora

i złożyć podanie do prodziekan Cyzman. Obrony muszą się odbyć do 20 grudnia.
Student składa wniosek o obronę zdalną lub tradycyjną, nie trzeba tu dodatkowych podań
do prodziekanów. Student – po konsultacji z promotorem – decyduje o formie egzaminu
dyplomowego.
Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania pracy, może się zwrócić o pomoc
do promotora. Nie jest jednak konieczne, by przed obroną przynieść wydrukowaną pracę
do dziekanatu, można przesłać plik w pdf, ale z sumami kontrolnymi. Pracę będzie jednak
trzeba i tak dostarczyć. Bez tego student nie otrzyma dyplomu.
Wydrukowany egzemplarz pracy można przynieść do dziekanatu lub przesłać pocztą.
Wszystkie podpisane przez studentów dokumenty można przesyłać w formie skanów lub
zdjęć. Od promotora nie wymagamy podpisu, jedynie mejl z potwierdzeniem akceptacji
pracy do obrony.

dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK
mcyzman@umk.pl

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
Piotr.Sadkowski@umk.pl
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Kategoria: ZALICZENIA I EGZAMINY oraz ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ
I EGZAMINÓW/ZALICZEŃ STACJONARNYCH
Jeśli wykładowca zdecyduje się na egzamin tradycyjny, to czy będzie jakoś sprawdzane
zachowanie zasad higieny? Czy ktoś będzie czuwał nad dezynfekcją i maseczkami
w pomieszczeniu? Czy, zgodnie z treścią informacji wysyłanych przez zarząd UMK
na nasze adresy mailowe, wykładowca powinien przeprowadzić egzamin zdalny tam,
gdzie nie ma konieczności egzaminu stacjonarnego? Chodzi o to, że moi wykładowcy mimo informacji z listu rektorów - zdecydowali się na egzaminy w formie stacjonarnej;
tłumaczą to wyłącznie tym, że zdalne egzaminy mogą się nie udać (czy to z powodu
problemów z internetem, czy to z nieuczciwości studentów co do ewentualnego

ściągania na teście). Zastanawiam się więc, czy w sytuacji, w której nie ma żadnego
konkretnego powodu ku temu, by przeprowadzić egzamin stacjonarnie, możemy
wyegzekwować od prowadzącego, by egzamin był zdalny? Według rozporządzenia
egzaminy mają być zdalne - dlaczego tutaj mają być tradycyjne? Nie mam jak dojechać
do Torunia, a profesor chce przeprowadzić egzamin w formie tradycyjnej, co robić?

Dlaczego - że względów bezpieczeństwa - nie możecie narzucić wszystkim, aby
przeprowadzono egzaminy w formie zdalnej? (Na filologii polskiej nie ma egzaminów,
które wymagałyby specjalnego sprzętu, aby przeprowadzić egzamin w formie
tradycyjnej). Jak mają przebiegać egzaminy skoro nadal maseczki trzeba nosić
w pomieszczeniach zamkniętych? Czy egzaminatorzy zostaną przebadani pod kątem
wirusa? Oraz czy studenci zostaną przebadani? (Mowa oczywiście o egzaminach, które
odbędą się tradycyjnie). Dlaczego, aby mieć egzamin zdalny trzeba pisać wniosek? Choć
na innych wydziałach sprawa wygląda odwrotnie - aby mieć egzamin tradycyjny trzeba
złożyć wniosek. Skąd wiadomo jakie zajęcia będą w formie tradycyjnej? Dlaczego jako
jedyny wydział przewidujecie powrót na zajęcia tradycyjne, choć nie wymaga tego
sytuacja?

Zajęcia

prowadzone

na

Wydziale

Humanistycznym

nie

wymagają

specjalistycznego sprzętu. Można prowadzić je zdalnie? Kto poniesie odpowiedzialność
za zakażenie koronowirusem, jeśli dojdzie do niego podczas zajęć? Czy prowadzący
zajęcia zostaną przebadani pod kątem obecności wirusa? Czy student decyduje o formie
egzaminu dyplomowego - zdalny lub tradycyjny, tak jak zostało powiedziane w liście czy tradycyjny jest ograniczony tylko do wyjątkowych przypadków, jak w zarządzeniu
rektora?

Czy

wyjątkowym

przypadkiem

mógłby

być

brak

stabilnego

łącza

internetowego? Podczas zajęć zdalnych regularne były zerwania połączeń, zanik
dźwięku i obrazu, obrona w ten sposób byłaby bardzo utrudniona.
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Kategoria: ZALICZENIA I EGZAMINY oraz ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ
I EGZAMINÓW/ZALICZEŃ STACJONARNYCH
Co w sytuacji, kiedy egzaminator chce TYLKO egzamin w formie tradycyjnej, a ja nie
mam możliwości, aby dojechać do Torunia? Osoba, która zmienia miejsce pobytu musi
odbyć czternastodniową kwarantannę. Rozumiem, że aby przystąpić do egzaminu
tradycyjnego już teraz muszę przyjechać do Torunia i odbyć tę kwarantannę, aby
wszystko było zgodnie z przepisami?

Bezpieczeństwo:
Wszystkie

egzaminy

zostaną

przeprowadzone

zgodnie

z

obowiązującymi

szczegółowymi wytycznymi w sprawie zachowania środków bezpieczeństwa

w budynkach uniwersyteckich (załącznik do Zarządzenia 109). Administracja i obsługa
techniczna zajmą się odpowiednim przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby
egzaminów i dezynfekcją. Część budynku zostanie wyłączona z użytkowania, aby
ograniczyć swobodę poruszania się. Pomiędzy kolejnymi zajęciami i egzaminami w tej
samej sali będzie przerwa pół godziny, w czasie której sala będzie zdezynfekowana.
Student musi posiadać własną maseczkę, w czasie egzaminu może ją zdjąć (w sali
studenci będą rozsadzeni, zachowany zostanie wymóg odległości 2 m), ale gdy będzie
się przemieszczał lub pytał o coś egzaminatora, musi ją założyć.
Wykładowcy i studenci nie muszą być przebadani pod kątem koronawirusa.
Nie ma takich wytycznych ani w zarządzeniach rektora ani w przepisach

ministerialnych. Nikt i w żaden sposób nie jest w stanie Państwa ubezpieczyć przed
zakażeniem, tak na uniwersytecie, jaki poza nim. Jeżeli zatem ktoś się boi, zalecamy
nie przyjeżdżać i wybrać formę zdalną zaliczenia/egzaminu. Jeśli zaś z tradycyjnej
formy skorzysta, to będzie miał z naszej strony zapewnione bezpieczeństwo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Nie jest prawdą, że przyjeżdżając z innego miasta w Polsce, należy odbyć
kwarantannę.
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Kategoria: ZALICZENIA I EGZAMINY oraz ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ
I EGZAMINÓW/ZALICZEŃ STACJONARNYCH
Egzamin zdalny lub tradycyjny:
W gestii egzaminatora jest decyzja, czy ze względu na specyfikę przedmiotu egzamin musi
mieć

formę stacjonarną. Zgodnie z zarządzeniem każdy studentem ma prawo zgłosić

wniosek o zmianę formy tradycyjnej na zdalną do 15 czerwca (informacje na ten temat oraz
wzór wniosku zostały opublikowane na stronie WH 1 czerwca 2020 r.). I analogicznie
w przypadku egzaminów zdalnych studenci mogą też zgłaszać wnioski o zamianę na formę
tradycyjną. Brak stabilnego łącza internetowego jest wystarczającym argumentem na rzecz
zmiany formy egzaminu.
Przypominamy, że chodzi o wnioski indywidualne. Prodziekani rozpatrują na bieżąco takie
wnioski, konsultując je z egzaminatorami.
Prosimy pamiętać, że decyzje o tej czy innej formie egzaminu nie zostały jeszcze
zatwierdzone. Do 2 czerwca zbieramy od koordynatorów wstępne harmonogramy sesji

z informacjami o planowanej formie poszczególnych egzaminów i zaliczeń. Zatwierdzone
harmonogramy będą dostępne na stronach internetowych wydziału i kierunków 14 dni
przed sesją, która zacznie się 23 czerwca.
Zdalna

lub

tradycyjna

forma

zaliczenia/egzaminu

uwarunkowana

jest

specyfiką

przedmiotów. Chodzi zwłaszcza o możliwość weryfikacji kompetencji wymagających

egzaminów w formie pisemnej, np. umiejętność samodzielnego redagowania danego typu
tekstu w języku obcym. Są bardzo ograniczone możliwości techniczne zdalnego
sprawdzenia samodzielności wykonywania zdań na tego typu egzaminie pisemnym.
Obowiązuje tu jednak ta sama zasada. Student ma prawo wystąpić z indywidualnym
wnioskiem o formę zdalną (i analogicznie o formę tradycyjną).

Harmonogram zajęć tradycyjnych od wtorku 2. czerwca jest dostępny na stronie Wydziału.
Dotyczy to tylko kilku zajęć na filologii romańskiej (narzędzia informatyczne w pracy filologa
III rok s1, dydaktyka II rok s2) oraz kilku przedmiotów na studiach podyplomowych.
Szczegóły organizacji tych zajęć zostały uzgodnione z studentami. Studenci, których
dotyczą te zajęcia, zostali o ich zaplanowaniu poinformowani o wiele wcześniej.

Nie jest prawdą, że tylko Wydział Humanistyczny organizuje zajęcia tradycyjne.
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Kategoria: ZALICZENIA I EGZAMINY oraz ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ
I EGZAMINÓW/ZALICZEŃ STACJONARNYCH
Nie jest prawdą, że tylko Wydział Humanistyczny organizuje zajęcia tradycyjne.
Są wydziały, na których duża liczba zajęć będzie prowadzona w formie stacjonarnej
w czerwcu i w lipcu, np.. Wydział Chemii, Wydział Sztuk Pięknych. Nie jest też prawdą,
że żadne zajęcia na Wydziale Humanistycznym nie wymagają specjalistycznego sprzętu.
Są np. zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone w laboratoriach komputerowych
i językowych. Niemniej, jak było opisane wcześniej, na naszym Wydziale zaplanowano tylko
dosłownie kilka takich zajęć i ich realizacja jest uzgodniona ze studentami.

Kategoria: INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI

Czy to normalne, że przez miesiąc nie ma żadnego kontaktu od wykładowcy?
Wykładowca nie kontaktował się od marca, żadne próby nie przyniosły rezultatu.

Nie wiadomo co z zaliczeniem, co robić? Co z poprawkowymi egzaminami z sesji zimowej
w momencie gdy mam obronę ? Czy mają Państwo informacje, jak wygląda sytuacja
z wychowaniem fizycznym? Do tej pory mieliśmy wypełniać ‘dziennik aktywności’,
ale ostatecznie na zaliczenie miał mieć wpływ tylko egzamin z wiedzy teoretycznej.
Dlaczego egzaminy z niektórych przedmiotów mają się odbywać, skoro zajęcia nie były

prowadzone nawet w formie zdalnej? Były wysyłane jedynie przez prowadzących strony
z podręcznika z zadaniami do zrobienia. Nic nie było omawiane, prowadzący nic nie
tłumaczyli, więc dlaczego my mamy z tego zdawać jeszcze egzamin
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Kategoria: INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI

Do obrony mogą przystąpić studenci, którzy zdali wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie
zaliczenia.

Egzaminacyjna

sesja

poprawkowa

zimowa

miała

miejsce

od 24 do 28 lutego.
Zarządzenie 109: § 12 Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na
wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów
i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża
się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia
20 września 2020 r.
Pani prodziekan kilkakrotnie i skutecznie interweniowała w przypadku, kiedy wykładowca/
koordynator praktyk nie kontaktował się ze studentami. Nadal prosimy jej zgłaszać tego
typu problemy.

Zajęcia z WF – tu musicie kontaktować się z odpowiadającą za te zajęcia jednostką lub
nauczycielami WF, my nie wyznaczamy trybu ani terminów zaliczeń.
Wysyłanie materiałów, skanów, zadań – to jest forma prowadzenia zajęć zdalnych. Sposób
realizacji zajęć zdalnych to decyzja wykładowcy. Nie musiały one być prowadzone w czasie
realnym i w sposób regularny, najważniejsze jest zrealizowanie zagadnień wskazanych

w sylabusie przedmiotu i osiągnięcie efektów kształcenia. Przypominamy, że każdy
wykładowca był zobowiązany do udzielania zdalnie konsultacji – należało i nadal należy
kontaktować się z wykładowcami, którzy mają obowiązek wytłumaczenia przesyłanych
zagadnień.
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Kategoria: INNE PYTANIA

Czy jest możliwe, że rok akademicki od października będzie również zdalnie? Dlaczego
rozporządzenie rektora i rozporządzenie dziekanów wydziału się wykluczają? Dlaczego tylko
UMK nigdy nie ma nic określone? Inne uniwersytetu w Polsce miału od dawna wszystko
wyjaśnione? Dlaczego nowe wytyczne są na podstawie starego rozporządzenia?
Mam pytanie dotyczące wyjazdu na Erasmusa - czy są jakiekolwiek informacje na temat czy
odbędzie się on od semestru zimowego? (chodzi o Czechy) jeśli nie, kiedy można spodziewać́
się̨ stosownej informacji?

Nie ma jeszcze informacji na temat formy przyszłego roku akademickiego. Wszystko
będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanymi z nią
ewentualnymi decyzjami władz państwowych. Rozporządzenie Rektora nr 109
obowiązuje do końca września.
Rozporządzenie Rektora i rozporządzenie dziekanów w żadnym z punktów nie

wykluczają się, są ze sobą zgodne.
Nie jest prawdą, że UMK nie ma nic określonego i że inne uniwersytety od dawna miały
wszystko wyjaśnione. Nie wiemy zresztą, co znaczy „od dawna”. Np. zarządzenie
Rektora UAM o funkcjonowaniu uczelni w czerwcu ukazało się 25 maja, a więc 2 przed
zarządzeniem Rektora UMK. Na UW analogiczne zarządzenie zostało ogłoszone

26 maja, czyli dzień wcześniej.
Decyzje władz uczelni muszą być ściśle skorelowane z rozporządzeniami władz
państwowych.

Ministerstwo

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

wydało

ostatnie

rozporządzenie w sprawie funkcjonowania uczelni we czwartek 21 maja. Uczelnia
musiała mieć kilka dni na dostosowanie szczegółowych przepisów do rozporządzenia

ministra, a także do uaktualnionych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
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Kategoria: INNE PYTANIA
Nie widzimy sensowności pytania Dlaczego nowe wytyczne są na podstawie starego
rozporządzenia? Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiemy, jakie wytyczne
autor pytania ma na myśli. Nasze wytyczne są opracowane na podstawie zarządzeń Rektora
z 27 maja.
We wtorek 2 czerwca otrzymaliśmy informację, że mimo obowiązywania Zarządzenia nr
109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r., wyjazdy na studia Programu Erasmus+
planowane na semestr zimowy i rok akademicki 2020-2021 będą możliwe w terminie
przewidzianym przez uczelnie przyjmujące. Sprawa dotyczy także letnich wyjazdów
na praktyki w ramach Erasmus+. JM Rektor wyraził zgodę na składanie przez Studentów
podań o zgodę na wyjazd w trybie indywidualnym.

Kategoria: AKADEMIKI

Czy mieszkańcy domów studenckich, którzy podczas epidemii cały czas zamieszkiwali
akademiki, muszą się wyprowadzić do 7 czerwca?

Studenci nie muszą się wyprowadzać. Informacje dotyczące zasad powrotu do
akademików są opublikowane na stronie głównej UMK. Ci z Państwa, którzy
przyjeżdżają na zajęcia i egzaminy lub są na ostatnim roku studiów, mają
pierwszeństwo w zakwaterowaniu. Szczegóły prosimy uzgadniać z administracją

danego DS, a sytuacje trudne kierować do prodziekan Cyzman, która podejmie
interwencję.
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