
 

Zarządzenie Dziekana nr 8/2020/WSz 

Dziekana Wydziału Sztuki 

z dnia 26 października 2020 r. 

 

 

Na podstawie: 

          ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: 

funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.  

 

  z a r z ą d z a m, co następuje:  

- pracę zdalną na okres od 27.10. 2020r. do 15.11. 2020r; dla wszystkich form zajęć, 

- pozostawanie przez czas oznaczony w godzinach pracy wynikających  z  obowiązującego  

pracownika rozkładu czasu pracy w gotowości do jej wykonywania poza miejscem stałego 

wykonywania pracy oraz Pracownik wykonujący pracę zdalnie zobowiązany jest na żądanie 

bezpośredniego przełożonego lub Rektora do stawienia się w miejscu pracy na terenie 

Uczelni. Pracownik nie może odmówić stawienia się w miejscu pracy bez usprawiedliwienia, 

a skierowanie do pracy zdalnej może być cofnięte w każdym czasie przez bezpośredniego 

przełożonego lub Rektora (ZARZĄDZENIE R-63/2020). 

 

Zobowiązuję nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki UTH Radom do: 

  

1)  realizacji zajęć dydaktycznych, zgodnie z treściami programowymi oraz efektami uczenia 

się określonymi w karcie przedmiotu, z wykorzystaniem technologii informatycznych: 

Microsoft Teams.   Obowiązuje semestralny rozkład zajęć, ćwiczenia, pracownie artystyczne, 

pracownie projektowe i wykłady powinny być realizowane w przewidzianych w terminach       

(dni tygodnia oraz godziny zajęć, dotyczy to również konsultacji);        

 

2)  udostępnienia studentom w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych;    

 

3) ograniczenia bezpośredniego kontaktu ze studentami do kontaktów telefonicznych  oraz 

służbowej poczty elektronicznej.  

 

4) W trakcie pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany pozostawać w kontakcie 

telefonicznym i za pośrednictwem poczty elektronicznej z przełożonym oraz 

współpracownikami w godzinach pracy wynikających z obowiązującego pracownika 

rozkładu czasu pracy.  

 

      Zaleca się pracownikom, w czasie swoich zajęć dydaktycznych korzystania z pracowni       

i sprzętu Wydziału Sztuki w celu prowadzenia prac badawczych, organizacyjnych lub 

dydaktycznych w formie elektronicznej oraz prac porządkowych. Wydzielone pracownie 

artystyczne/warsztatowe będą dostępne dla studentów, którzy wyrażą chęć korzystania z w/w 



pracowni po wcześniejszym umówieniu z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia w w/w pracowniach. 

 

       W związku z wydaniem ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 

października 2020 r. informuję, że każdy nauczyciel akademicki w trakcie prowadzenia zajęć 

w trybie zdalnym jest zobowiązany do prowadzenia Indywidualnej Karty Pracy Zdalnej         

(w załączeniu).  

   

Zastosowanie się Państwa do wskazań umożliwi nam wykonywanie wszystkich funkcji 

związanych z zarządzaniem Wydziałem w nadzwyczajnych i trudnych warunkach.  Liczę na 

Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie. 

 

 

prof. Andrzej Markiewicz 

Dziekan Wydziału Sztuki 

 

 

  

 

 

 


