Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2021/21
Szanowni Studenci Wydziału Ekonomicznego,
W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
w nawiązaniu do wcześniejszych wytycznych i zaleceń przyjętych w naszej Uczelni (por.
https://puls.edu.pl/sites/default/files/komunikat-organizacja_zajec_dydaktycznych_w_roku_2021-2022.pdf ).
przekazuję założenia dotyczące organizacji procesu kształcenia w nowym roku akademickim.
Zakładam, że od 1 października br. na Wydziale Ekonomicznym zajęcia dydaktyczne będą
prowadzone w sposób hybrydowy w ten sposób, że wszystkie ćwiczenia i seminaria będą
prowadzone w formie tradycyjnej - bezpośredniej (w siedzibie Uczelni), zgodnie z opisem
zawartym w sylabusach przedmiotów. Wykłady, zgodnie z zaleceniami Władz UPP, będą nadal
prowadzone zdalnie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (w analogiczny
sposób jak w roku akademickim 2020/21, tj. z wykorzystaniem zatwierdzonych w Uczelni
platform i narzędzi informatycznych).
Na studiach stacjonarnych, w planie tygodniowym zostaną wyodrębnione „dni wykładowe”,
co pozwoli na uniknięcie przeplatania wykładów z ćwiczeniami oraz ułatwi organizację zajęć.
Na studiach niestacjonarnych, podczas zjazdów również jeden dzień zostanie przeznaczony
na realizację zajęć stacjonarnych w siedzibie Uczelni a jeden dzień na realizację wykładów w
formie zdalnej. Przewiduje się, że wykłady w formie zdalnej z przedmiotów
ogólnouczelnianych prowadzonych na pierwszym roku studiów będą mogły również odbywać
w piątki, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Pozwoli to na ograniczenie konieczności
dojazdu i noclegu studentów w Poznaniu oraz ograniczy skumulowanie zajęć dydaktycznych
w soboty i niedziele.
Zajęcia w formie tradycyjnej - bezpośredniej będą się odbywać z zachowaniem
obowiązujących w danym momencie wytycznych i wymogów sanitarnych.
Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zachęcam i ponownie apeluję do Państwa o
zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi!
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i wprowadzenia ewentualnych ograniczeń na
poziomie krajowym/lokalnym, organizacja zajęć może ulec zmianie.
Proszę śledzić informacje, jakie będą się ukazywać na stronie internetowej Uczelni i Wydziału.
Pod koniec września zostaną opublikowane szczegółowe plany zajęć dydaktycznych.
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