M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
_________________________________________________________________________

Poz. 537/2020
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-306/2020
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia na obszarze Uniwersytetu znajdującym się w strefie czerwonej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020
poz. 1835), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. Prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, w
ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia w siedzibie Uniwersytetu
znajdującej się w obszarze czerwonym, odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zajęcia praktyczne, w szczególności wymagające korzystania ze specjalistycznego oprogramowania,
laboratoryjne i kliniczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów mogą odbywać się w trybie stacjonarnym.
4. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, zostanie opublikowany na stronach internetowych
poszczególnych wydziałów, Szkoły Doktorskiej oraz Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania
Kompetencji do dnia 23 października 2020 r. Za opublikowanie wykazu zajęć odpowiadają odpowiednio:
dziekani wydziałów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania
Kompetencji.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się wyłącznie online.
6. Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym określa zarządzenie Rektora z dnia 4 września 2020 r. w
sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 nr ROP-0101268/20 (Monitor KUL poz. 448/2020).

§2
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Prorektor ds. kształcenia w
porozumieniu z Prorektorem ds. studentów i doktorantów.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

