
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 
ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 18 marca 2020 roku 

 
 

w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania 
uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
Na podstawie art. 23 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) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku  
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Z dniem 23 marca 2020 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 
wprowadza się realizację zajęć on-line, z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez 
Google Inc. w ramach usługi „G Suite dla Szkół i Uczelni”. 

 
§ 2 

W celu umożliwienia realizacji zajęć on-line, o których mowa w § 1, niezbędne jest 
posiadanie przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia 
dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych, zwanych dalej „nauczycielami”, a także 
studentów i doktorantów uczelnianego adresu e-mail w ramach usługi „G Suite”. 

 
§ 3 

1. Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową UPH tworzy adresy email studentów  
i doktorantów w ramach usługi „G Suite” według następującego schematu: inicjały, numer 
albumu, symbol @, domena stud.uph.edu.pl, np. ab00001@stud.uph.edu.pl. 

2. Hasłem do utworzonego konta studenckiego w usłudze G Suite jest hasło 
wykorzystywane w systemie USOSweb. 

3. Studenci i doktoranci zostaną poinformowani o założonych kontach i rozpoczęciu 
realizacji zajęć on-line na witrynie głównej UPH. 

 
§ 4 

1. Sekretariaty instytutów, Szkoła Doktorska oraz pozostałe jednostki odpowiedzialne za 
realizację zajęć są zobowiązane do utworzenia w usłudze „G Suite” kalendarzy, 
zawierających rozkłady zajęć dla poszczególnych roczników, według których będą 
realizowane zajęcia on-line. 



2. Kalendarze dla przedmiotów ogólnouczelnianych tworzą nauczyciele odpowiedzialni za 
prowadzenie przedmiotu na swoich służbowych kontach imiennych. 

3. Kalendarze powinny odzwierciedlać obecny rozkład zajęć dydaktycznych. Kalendarze 
muszą być utworzone na kontach przypisanych do sekretariatów instytutów (służbowe 
konta imienne pracowników sekretariatów nie mogą być do tego celu wykorzystane).  

4. Kalendarze zostaną udostępnione nauczycielom oraz studentom i doktorantom w formie 
umożliwiającej zaimportowanie w ramach służbowych kont imiennych w usłudze  
„G Suite”. 

 
§ 5 

1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji zajęć on-line, zgodnie z harmonogramem 
wskazanym w kalendarzach utworzonych przez sekretariaty instytutów. 

2. Do komunikacji bezpośredniej (spotkań on-line) przeznaczone jest narzędzie „Meet”. 
3. Do obsługi procesu dydaktycznego, nauczyciele mogą też korzystać z innych narzędzi 

dostępnych w ramach usługi „G Suite” np. Classroom, Prezentacje, Dokumenty, Arkusze, 
Dysk. 

 
§ 6 

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w ustalonych przez dyrektorów instytutów formach i 
zakresie, w jakim jest to możliwie do realizacji  trybie on-line. 
 

§ 7 
Szczegółowe instrukcje korzystania z usługi „G Suite” w zakresie realizacji zajęć on-line 
zostaną udostępnione na witrynie głównej UPH. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor uczelni 

 
 


