RP-0211-34/2020
Zarządzenie nr 34/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie Zespołu ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu w okresie zagrożenia koronawirusem wywołującym
chorobę COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.
374) oraz zarządzeniem nr 31/2020 Rektora UPP z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań
podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego
chorobę COVID-19 zarządza się, co następuje:
§1
W okresie zawieszenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zajęć dydaktycznych dla
studentów i doktorantów umożliwia się nauczycielom akademickim prowadzenie tych zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej „kształceniem
zdalnym”.
§2
1. W celu wdrożenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kształcenia zdalnego
powołuje się zespół w składzie:
Przewodniczący mgr inż. Piotr Oleszak
Zastępca
mgr inż. Bartosz Wierzejewski
Członkowie
prof. dr hab. Roman Gornowicz
prof. dr hab. Hanna Jackowiak
prof. dr hab. Cezary Mądrzak
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Ireneusz Laks
dr hab. Marcin Pszczoła
dr inż. Piotr Pawlak
dr inż. Paweł Strzeliński
dr inż. Zbigniew Walczak
mgr inż. Maciej Banaszak
mgr inż. Robert Fabiański
mgr inż. Anna Meller
mgr Elżbieta Parysek
mgr Katarzyna Trzeciak
inż. Rafał Borkowski.
2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1, należy:
1) wybór narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego i umożliwienie dostępu do nich
pracownikom oraz studentom UPP;
2) organizowanie wsparcia technicznego i merytorycznego związanego z przygotowaniem
i realizacją zajęć w formie kształcenia zdalnego;

3) rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z funkcjonowania kształcenia
zdalnego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Rektor
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul

