Szanowni Państwo,
semestr letni zakończył się serią wyborów, które ułożyły się znakomicie dla naszego Wydziału.
Ponieważ gratulowałem już publicznie Pani Rektor prof. Bogumile Kaniewskiej i Pani Prorektor
prof. Joannie Wójcik, to pozwolę sobie tylko serdecznie pogratulować wyboru senatorom i członkom
Rady Naukowej Dyscyplin. W szczególności jednak czuję powinność złożenia podziękowań wszystkim
pracownikom Wydziału, którzy swoim udziałem w głosowaniach zapewnili poparcie dla naszych
kandydatów, gdyż z pełnym zaufaniem do sugestii kolegium dziekańsko-dyrekcyjnego głosowali
na rekomendowane osoby.
W środę 15 lipca kończy się pierwsza część sesji. W związku z tym w porozumieniu z JM Rektorem
wprowadzam - do odwołania - nowe zasady wstępu do Collegium Maius. Od 16 lipca można wchodzić
do gmachu Collegium Maius bez składania wniosku o pozwolenie na wstęp, ale w danym pokoju może
przebywać tylko jedna osoba. Oznacza to, że pracownicy korzystający z tego samego pokoju muszą
wzajemnie się informować i uzgadniać dni oraz godziny swej pracy w pokoju.
Ta nowa regulacja w niczym nie zmienia zasad egzaminowania we wrześniu, o możliwość
przeprowadzenia egzaminu w sposób tradycyjny będzie trzeba we wrześniu wnioskować według zasad
określonych przez Prodziekana prof. Krzysztofa Skibskiego.
Na wczorajszym posiedzeniu Senatu Rektor stwierdził, że nie możemy wykluczyć, iż nauczanie zdalne
będzie jeszcze naszym udziałem od 1 października, ale szczegółów na temat możliwej decyzji Ministra
jeszcze nie znamy. Liczmy jednak na to, że może chociaż będzie to tryb mieszany, zdalno-tradycyjny,
jaki planują już niektóre uczelnie zagraniczne.
Wiem, że dzielimy teraz wszyscy podobne uczucie radości z powodu wyniku wyborów rektorskich
i cieszę się, że mieliśmy okazję dzielić się nim podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dziekańskiej.
Chciałbym wraz z całym Zespołem Dziekańskim życzyć wszystkim Państwu Pracownikom dobrego
i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Wszyscy Państwo powinni mieć poczucie dumy z powodu
znakomitego sprostania wyjątkowemu wyzwaniu pandemii dla nauczania oraz badań akademickich,
a także współudziału we wspaniałych sukcesach wyborczych wydziału na koniec tego semestr,
z wyrazami najwyższego szacunku
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