Zarządzenie nr 4/2020
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 02.04.2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WNHiP z dnia 12.03.2020 r.
§1
W związku z opublikowaniem w dniu 27 marca br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
kierując się troską o zachowanie więzi łączących Wspólnotę nauczających i nauczanych oraz
najwyższą jakość kształcenia na naszym Wydziale podjąłem decyzję o zmianie treści Zarządzenia
Dziekana WNHiP nr 3/2020 r. (dalej: Zarządzenie).
§2
Ustęp 2 paragrafu 2 Zarządzenia otrzymuje formę:
2. Zdalny sposób realizacji zajęć może przyjąć w szczególności następujące formy:
a. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) odbywają się w szczególności poprzez utrzymanie
regularnego kontaktu z promotorami przy pomocy poczty elektronicznej oraz zdalnych spotkań
synchronicznych zapewniającego kontrolę i wsparcie przez promotora procesu przygotowania pracy
dyplomowej;
b. W przypadku seminariów, ćwiczeń i konwersatoriów należy przekazać literaturę przewidzianą dla
określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i sprawdzić ich przyswojenie poprzez test,
przygotowanie eseju lub prezentacji. W przypadku przedłużenia okresu zawieszenia zajęć poza 14
kwietnia 2020 r. należy dążyć do organizowania regularnych zajęć z udziałem zdalnych spotkań
synchronicznych ze studentami;
c. W przypadku wykładów w pierwszym okresie należy przekazać literaturę przewidzianą dla
określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i określić sposób sprawdzenia przyswojenia treści
programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie. W
przypadku przedłużenia okresu zawieszenia zajęć poza 14 kwietnia 2020 r. wskazane jest
przeprowadzanie zajęć z pomocą narzędzi zapewniających realizację synchronicznych spotkań
(grupowe połączenie wideo) lub udostępnienie studentom nagrań wideo albo audio zawierających
treść wykładów;
3. Prowadzenie zajęć w formie udokumentowanych, zdalnych, synchronicznych spotkań zwalnia
wykładowców z obowiązku korzystania z prac pisemnych jako dokumentacji realizacji efektów
uczenia się w trakcie jednostkowych zajęć. Forma pisemna zaliczania zajęć jest wskazana dla
studentów niemogących uczestniczyć w synchronicznych zajęciach zdalnych oraz jako końcowa
(sumatywna) forma sprawdzenia przyswojenia przez studentów efektów uczenia się w ramach
całego kursu.
4. W przypadku przedłużenia okresu zawieszenia zajęć poza 14 kwietnia 2020 r. wykładowca
przekazuje studentom do 21 kwietnia plan pracy oraz określa warunki zaliczenia semestru
uwzględniając możliwość trwania zawieszenia zajęć do końca semestru.
§3

Do paragrafu 2 zostają dodane ustępy:
7. Zajęcia oparte o zdalne spotkania synchroniczne ze studentami są realizowane z pomocą narzędzi
wskazanych przez prowadzącego. Preferowane są narzędzia umożliwiające kompleksową obsługę
zdalnego procesu dydaktycznego, dostarczane nieodpłatnie przez Uniwersytet Wrocławski
wszystkim wykładowcom i studentom (przede wszystkim program Microsoft Teams w usłudze
MSOffice365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego).
8. Wykładowca zabezpiecza dokumentację wskazującą na utrzymywanie regularnego kontaktu ze
studentami (meile, odpowiedzi, prace pisemne, dokumentację działalności grup zajęciowych w
programie MS Teams).
9. Na potrzeby analizy poprawności zaplanowanego procesu dydaktycznego prowadzący wypełnia
załączony formularz Planu pracy zdalnej (Załącznik nr 1) posiłkując się sylabusem przedmiotu i
przekazuje podpisany skan/zdjęcie dokumentu dyrektorowi ds. dydaktycznych lub kierownikowi
jednostki do dnia 21 kwietnia.
10. Zajęcia ujęte w Planie pracy zdalnej planuje się z uwzględnieniem całego okresu zawieszenia, to
jest od dnia 12 marca b.r., aż do 19 czerwca b.r. W przypadku zniesienia zawieszenia zajęć przed
dniem 19 czerwca plan pracy automatycznie zostaje anulowany dla okresu od momentu zniesienia
zawieszenia zajęć.
11. Dyrektorzy ds. dydaktycznych w instytutach oraz osoby upoważnione w Katedrze dokonują
weryfikacji adekwatności zgłoszonych w Planie sposobów realizacji efektów uczenia się. Na potrzeby
zadania mogą korzystać ze wsparcia zespołów jakości kształcenia powołanych w jednostkach. W
trakcie okresu zawieszenia kierownicy jednostek nadzorują systematyczną realizację Planów.
12. Dyrektorzy ds. dydaktycznych w instytutach oraz osoby upoważnione w Katedrze pozostają w
kontakcie ze studentami i doktorantami, w szczególności z przedstawicielami Samorządu
Studenckiego i Samorządu Doktorantów w celu określenia potrzeb studentów i doktorantów
związanych ze zdalną realizacją zajęć.

§3
Do paragrafu 3 Zarządzenia dodaje się ustęp:
4. O ile jest to możliwe ze względu na planowane efekty uczenia się, koordynatorzy praktyk w
jednostkach w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych mogą określić zdalną formę realizacji
praktyk, w szczególności dla studentów III roku studiów licencjackich, II roku studiów magisterskich
oraz V roku studiów jednolitych.

§4
W przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć po 14 kwietnia 2020 r. w osobnym zarządzeniu Dziekana
określona zostanie zgodnie z wymogami Rekomendacji
1. procedura zdalnego rejestrowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów
dyplomowych;
2. procedura przeprowadzania egzaminów w sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020.

§5
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Odpowiedzialnymi za nadzór nad wdrożeniem Zarządzenia są prodziekan ds. studenckich,
prodziekan ds. dydaktycznych oraz kierownicy jednostek.

Załącznik nr 1. do Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 4/2020 z dnia 02.04.2020 r.

Plan pracy w ramach przedmiotu realizowanego zdalnie od dnia 12.03.2020 r. na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Jednostka
Kierunek studiów
Tryb studiów
Rok studiów
Nazwa przedmiotu
Nr grupy zajęciowej
Imię i nazwisko
wykładowcy
Forma zajęć w planie
studiów
Liczba godzin zajęć w
planie studiów
Liczba godzin zajęć z
przedmiotu
realizowanych w
formie zdalnej
Treści programowe
realizowane w formie
zdalnej w okresie
objętym regulacjami.
Jeśli treści są inne niż
ujęte w sylabusie,
proszę o ich
wyodrębnienie
Opis sposobu
realizowania zajęć w
formie zdalnej w
okresie objętym
regulacjami
Opis sposobu
weryfikacji osiągnięcia
przez studentów
efektów uczenia się w
okresie objętym
regulacjami
W przypadku zmiany
efektów uczenia się w
stosunku do ujętych w
sylabusie, proszę podać
efekty uczenia się
realizowane w formie

Instytut/Katedra
Proszę wybrać: stacjonarne / niestacjonarne

proszę wypełnić w przypadku grup ćwiczeniowych, konwersatoryjnych,
seminaryjnych (informacje dostępne w USOS)

Proszę wybrać: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / seminarium

zdalnej w okresie
objętym regulacjami
Terminy konsultacji
odbywanych zdalnie, tj.
dzień, godzina, adre
meilowy i/lub numer
telefonu
kontaktowego, pod
którym pracownik w
godzinach konsultacji
będzie dostępny dla
studentów.
Dla każdego prowadzonego przedmiotu proszę utworzyć oddzielny plik (ten sam plik może dotyczyć
jedynie kilku grup zajęciowych prowadzonych na tym samie trybie studiów – stacjonarnych lub
niestacjonarnych).

