
Instrukcja nr 3 Dziekana  

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego  

z dnia 16 marca 2020 roku 

 

Szanowni Państwo 

P.T. Kierownicy Katedr,  

P.T. Kierownicy Studiów Podyplomowych i Studiów Doktoranckich 

P.T. Pracownicy i Doktoranci WE-S 

 

Na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  oraz w nawiązaniu do 

Instrukcji nr 1 Dziekana WE-S z dnia 16 marca na podstawie § 13 ust. 7 Statutu , a także w związku  

pojawiającymi się pytaniami przekazuję Państwu kolejną instrukcję z prośbą o jej stosowanie wraz z 

podstawowymi zaleceniami w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych. 

1/Za zakres merytoryczny i sekwencję przekazywanych studentom w formie elektronicznej treści 

wykładów i ćwiczeń są odpowiedzialni kierownicy przedmiotów (osoby prowadzące wykłady). Proszę 

kierowników przedmiotów by pozostawali w ścisłym kontakcie z osobami prowadzącymi ćwiczenia i 

koordynowali dostarczanie materiałów z wykładów z dostarczaniem materiałów ćwiczeniowych. 

2/W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby, które nie są zatrudnione na UPP proszę 

kierowników Katedr o kontakt z tymi osobami i ustalenie sposobu dostarczania materiałów 

dydaktycznych studentom. Gdyby w tym wypadku taki sposób dostarczania materiałów okazał się 

niemożliwy, proszę o wyznaczenie w Katedrach osób, które czasowo podejmą zastępstwo. 

3/ Powyższe zasady proszę stosować na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział 

(Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Agri-food Economics and Trade), na I i II stopniu studiów, 

realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  

4/ Proszę kierowników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich o ustalenie zasad 

prowadzenia kształcenia zdalnego oraz poinformowanie słuchaczy o decyzjach związanych z 

ewentualnym przełożeniem części zajęć na termin późniejszy.   

5/ Pracowników Wydziału Ekonomiczno-Społecznego prowadzących zajęcia na innych Wydziałach 

Uniwersytetu proszę o postępowanie zgodne z postanowieniami 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 instrukcjami lub poleceniami Dziekanów 

Wydziałów na których Państwo prowadzicie zajęcia. 

6/ Zdalny tryb pracy wymaga korzystania przez wszystkich pracowników z kontaktu mailowego i 

telefonicznego oraz umożliwienia kontaktów innym osobom (pracownikom i studentom). Proszę 

zatem wszystkich pracowników Wydziału o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami 

publikowanymi na stronach internetowych UPP, stronie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz 

przekazywanymi drogą mailową przez władze Uniwersytetu i Wydziału, administrację Uniwersytetu, 

kierowników Katedr, współpracowników i studentów oraz z innymi informacjami związanymi z pracą 

na Uniwersytecie.   

 

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego               

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta 


