
Organizacja zajęć na Wydziale Nauk Społecznych KUL od 15 listopada 2021 r.

Na  podstawie  Zarządzenia  nr  ROP-0101-98/20  Rektora  KUL  z  dnia  27  marca  2020  r.  w  sprawie

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, organizacja zajęć na WNS KUL od 15 listopada

2021 r. będzie przebiegać według następujących zasad:

1. zajęcia przebiegają w formie hybrydowej, zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć;

2. w celu ograniczenia liczby osób na Uczelni wprowadza się tryb naprzemienny;

a.  w  tygodniach  A zajęcia  na  Uczelni  odbywają  studenci  kierunków  prowadzonych  w  Instytutach:

Dziennikarstwa  i  Zarządzania,  Nauk  o  Polityce  i  Administracji  oraz  Pedagogiki.  Pozostałe  kierunki

odbywają zajęcia w formie zdalnej.

b. w tygodniach B zajęcia na Uczelni odbywają studenci kierunków prowadzonych w Instytutach:, Ekonomii

i Finansów, Psychologii oraz Nauk Socjologicznych. Pozostałe kierunki odbywają zajęcia w formie zdalnej.

3. w przypadku gdy zajęcia wypadają wyłącznie w systemie zdalnym istnieje możliwość podjęcia próby

korekty rozkładu zajęć w ścisłym porozumieniu z Sekretarzem ds. kształcenia.

4. Pracownicy prowadzą zajęcia  w KUL, niezależnie od rodzaju uczestnictwa studentów;

5.  Studenci  mogą  uczestniczyć  w  zajęciach  odbywających  się  w  KUL  wyłącznie  w  sytuacji  braku

wystąpienia  objawów  chorobowych.  Przebywanie  na  KUL  jest  możliwe  wyłącznie  przy  zachowaniu

wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych przez odpowiednie przepisy;

6. w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku uzasadnionego braku możliwości prowadzenia zajęć w KUL,

Pracownik, może czasowo odbywać je zdalnie za zgodą Dziekana. Studenci odbywają te zajęcia w KUL w

sali zgodnej z rozkładem zajęć. Upoważnienie do klucza oraz obsługi komputera w celu włączenia platformy

Teams  uzyskuje  Starosta  lub  inny  upoważniony  Student  pod  opieką  Sekretarza  ds.  kształcenia  danego

kierunku;

7.  jeśli  możliwości  techniczne pozwalają zachęca się Prowadzących do włączenia zespołu na platformie

Teams w celu umożliwienia udziału Studentom chorującym lub przebywającym na kwarantannie;

8.  wprowadzone  rozwiązanie  ma  charakter  czasowy  i  może  zostać  zmienione  w  każdym  momencie

obecnego semestru, w tym na pełen powrót do zajęć stacjonarnych.

Przypomnienie dot. podziału na tygodnie:

15-21 listopada A

22-27 listopada B

29 listopada – 4 grudnia A

6-11 grudnia B

13-18 grudnia A

20-23 grudnia B

3-8 stycznia 2022 B

10-15 stycznia A

17-22 stycznia B

24-27 stycznia A

Kolegium Dziekańskie WNS


