KOMUNIKAT Nr R021.2.9.2020
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO –PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 11 marca 2020r.
w sprawie zawieszenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie zajęć dydaktycznych odbywanych w siedzibie Uczelni i wprowadzenia form
i metod kształcenia na odległość
w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na celu przeciwdziałanie
pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19 zawiesza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w

Częstochowie od 12 marca do 25 marca 2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne
prowadzone w siedzibie Uczelni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów
podyplomowych i kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wstrzymuje
konsultacje z pracownikami prowadzone w formie tradycyjnej oraz zawiesza korzystanie
z infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej i
bibliotek specjalistycznych.
Wprowadza się w miejsce zajęć i konsultacji tradycyjnych formy i metody
kształcenia na odległość dla studentów polskich i studentów cudzoziemców.
Wprowadzenie form kształcenia na odległość ma na celu zapewnienie ciągłości
kształcenia w Uczelni i zminimalizowanie skutków zawieszenia zajęć w procesie
realizacji efektów uczenia się wszystkich kierunków studiów.
Możliwe jest wykorzystanie następujących technicznych narzędzi kształcenia na
odległość:
- platformy e-nauka@ujd.edu.pl ,
- kontaktu elektronicznego poprzez pocztę Umail w USOSweb ,
- poczty wewnętrznej @st.ujd.edu.pl ,
- innych form kontaktu elektronicznego, w tym komunikatorów elektronicznych.
Zobowiązuje się kierowników jednostek prowadzących działalność dydaktyczną
oraz administrację jednostek centralnych i wydziałowych do udzielenia wszelkiej
pomocy nauczycielom akademickim w celu jak najszybszego rozpoczęcia oraz
sprawnego przeprowadzania kształcenia na odległość. Zobowiązuje się kierowników

jednostek prowadzących działalność dydaktyczną oraz prodziekanów wydziałów do
stałego zdalnego monitorowania procesu wprowadzania form i metod kształcenia na
odległość oraz ich realizacji.
W przypadku poszczególnych zajęć albo całych przedmiotów, w których
wprowadzenie form i metod kształcenia na odległość nie jest możliwe (m.in. laboratoriów
i praktyk) zobowiązuje się kierowników jednostek prowadzących działalność
dydaktyczną do opracowania planu realizacji ww. zajęć w ramach programu studiów.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

