
ZARZĄDZENIE NR  139 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 8 grudnia 2020 r.  

w sprawie prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w 

budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze zimowym 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.)  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 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Zarządzeniem nr 82 Rektora 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji 

zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 oraz w związku z 

zamieszczeniem na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  zaktualizowanych 

rekomendacji „ Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 

2020/2021 w związku ze stanem epidemii w Polsce” z dnia 4.12.2020 r., zarządza się co 

następuje: 

 

§1 

1. Od 14 grudnia 2020 r. do końca semestru zimowego 2020/2021 dopuszcza się 

realizację w trybie tradycyjnym w budynkach Uczelni wybranych zajęć dydaktycznych, tj. 

ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, staży klinicznych oraz 

badań związanych z przygotowaniem prac dyplomowych na wszystkich kierunkach 

studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach 

dokształcających oraz na studiach doktoranckich. 

 

2. Decyzję o realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 podejmuje dziekan 

wydziału w porozumieniu z kierownikami jednostek, kierownikiem studiów 

doktoranckich, kierownikami studiów podyplomowych biorąc pod uwagę konieczność 

zrealizowania wymaganych efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych. 

 

3. W celu realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 dziekan wydziału jest 

zobowiązany do wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych zmniejszających 

ryzyko zakażenia i zgodnych z aktualnymi zaleceniami GIS zamieszczonymi na stronach 

MNiSzW. 

§2 

 

1. Dziekan wydziału jest zobowiązany do zamieszczenia harmonogramu realizacji  

wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej na stronie wydziału.  

 

2. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do poinformowania uczestników zajęć o realizacji 

wybranych zajęć w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni. 

 



§3 

 

 

Decyzję o realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej dla doktorantów 

Szkoły doktorskiej podejmuje dyrektor Szkoły doktorskiej.  

§4 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, a w 

przypadku Szkoły Doktorskiej Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. 

 

§5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r. i obowiązuje do końca semestru 

zimowego 2020/2021. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyjętych w 

niniejszym zarządzeniu w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących związanych ze stanem pandemii. 

 

 

 

REKTOR 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 

 

 

 


