Instrukcja nr 1 Dziekana
Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
z dnia 16 marca 2020
Szanowni Państwo
P.T. Kierownicy Katedr,
P.T. Pracownicy i Doktoranci WE-S
W nawiązaniu do Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15
marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 i Komunikatu nr 4 Rektora UPP z dnia 11 marca 2020
oraz pojawiającymi się pytaniami przekazuję Państwu niniejszą instrukcję z prośbą o jej stosowanie
wraz z podstawowymi zaleceniami w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych.
1/ W związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych proszę o zamieszczanie w Wirtualnym
Dziekanacie materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń.
2/ Do czasu przywrócenia zajęć, polecam ciągłą współpracę promotorów z dyplomantami. Zobowiązuję
opiekunów prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich, końcowych na studiach podyplomowych)
do nauczania zdalnego. Proszę o pozostawanie w kontakcie mailowym z dyplomantami – proszę Im
przekazywać tą drogą wskazówki, zadania do zrealizowania oraz sprawdzać postępy w pisaniu prac.
3/ Prowadzących seminaria obliguję do pracy „na odległość” ze swoimi grupami seminaryjnymi.
Szczególnie ważne jest to w przypadku „nowych” seminarzystów, którzy niedawno zapisali się na
realizację prac do Katedr. Ze studentami studiów stacjonarnych, w trybie zdalnym, należy dokończyć
proces wybrania promotorów i ustalenia tematów prac dyplomowych. W przypadku studentów
niestacjonarnych, gdzie często nie udało się zrealizować nawet pierwszego seminarium, konieczne jest
przekazanie w formie elektronicznej informacji o tematyce prac w Katedrze, wyborze promotora i
procedurze ustalania tematu pracy dyplomowej (adresy mailowe seminarzystów proszę pozyskać z
Dziekanatu). Przypominam, że proces ten powinien zakończyć się do 15 kwietnia br. przygotowaniem
kart prac dyplomowych (na nowych formularzach z 2020 – przyp.).
4/ Proszę pracowników badawczo-dydaktycznych o wykorzystanie innej organizacji pracy w celu
zintensyfikowania działalności publikacyjnej.
5/ Proszę Kierowników Katedr i Kierownika Dziekanatu o zorganizowanie pracy sekretariatów Katedr i
pracy Dziekanatu w sposób zapewniający prawidłową komunikację telefoniczną i elektroniczną oraz
wspierający sprawną realizację poleceń zawartych w instrukcji.
Proszę o niezwłoczne wdrożenie zaleceń przekazanych w instrukcji.
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