UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ CHEMII

15-245 BiaĘstok, ul. K. Ciołkowskiego 1K
tel. 85 745-71-40 (43)

Decyzja nr 712020
Dziekana Wydziału Chemii
flniwersyt€tu w BiaĘmstoku
z dnia12 marca2020 r.

w §prawie czasowego prowadzenia kształcenia zdalnego jako pod§tawowej formy
p rowadzen ia zajęó dydaktycznych na Wydziale Chemii

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 1 1 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwawyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zvłalczarliem COVID-19 (dziennik
Ustaw z2020 r. poz. 405) oraz Komunikatem Reklora Uniwersytetu w BiĄmstoku z dńa 12
marca 2020 r.w sprawie uruchomieniaksztńceniazdalnęgo dostępnym na stronie internetowej
littps :ilrvrł"r,v, ulvb. edu.pli

Postanawiam co następuj e:

§1
1.

Zawieszone są ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zajęcia wymagające
bezpośredniego kontaktu prowadzącego zę studentami (wykłady, Ówiczenia,
konwersatoria, proseminńa, seminaria, lektoraty, konsultacje itd.) prowadzonę na

wszystkich kierunkach studiów i we wszystkich formach na Wydziale Chemii od dnia 12
marca 2020 r. do 25 marca2020 r.
ż. Zajęciazaplanowane do realizacji w formie e-learningu są kontynuowane.

§2

1.
2.

Zajęcia,o których mowa w §1 ust. 1 prowadzone są w systemie zdalnym.
Sposób prowadzenia zĄęć w systemie zdalnym, o którym mowa w ust. 1 okreŚlają
prowńzący poszczegó|nezajęcia. uwzględniając m. in. następujące możliwościkontaktu
ze studentami i przekarywańa im materiałów (informacji , zadń, testów, nagrń audiovideo itd.) do samodzielnego opracow ańa poprzez,.
1) Umieszczenie materiałów na Platformie e-lemingu Uniwersl'tetu w Białymstoku
(https:/lblackboard.rrwb.*łlu.p1), jako podstawowego narzędzia do realizacji
ksźałcenia zdalnego. W przlpadku koniecmości uruchomienia nowego kursu na
platformie na|eży kontaktować się bezpośrednio zdziałemAplikacji Komputerowych

2)
3)

UwB,
Komunikatory irrternetowe (np. Skype),
Wysyłanie materiałów na e-maile poszczegóInych roczników.

§3
prcwadzący zĄęciaw systemie zdaltym do dnia I7 marcaż020 r. do godz. 14.00 poinformują
prodziekana ds. studenckich (c]renria.studenci€&iwt,p1) o sposobie prowadzenia
poszcze gó1 ny ch zĄ ęó w trybie zdalnym.

§4

W przypadku wykorzystania formy wskazanej w § 2 ust. 2 pkt $ studenci do dniaż3 marca2020
r. do godz. 14.00 potwieńząotrzynanie materiałów, o których mowa w § 2 wysyłając stosowną
odpowiedź pracownikowi, od którego otrzymali materiały .

§5
1. W okresie od dnia 12 marca2020 r. do 25 marca2020 r.
- Dziekanatjest dostępny w dni robocze w dotychczasowych godzinach.
- Biblioteka Wydziału Chemii jestzan,iniętado odwołania
- WypożyczalniaBiblioteki Uniwersy,teckiej jest czynnaw godz. od 9.00 do 13.00

§6
Decyzjawchodzi w życie z dniem podjęcia.
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