30 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,
w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy procedury formalne związane z nauczaniem zdalnym.
Informuję, że niemal 100 proc. naszych zajęć odbywać się będzie w różnych formach zdalnych,
a w niektórych instytutach będzie to dosłownie 100 proc. Skala Państwa zaangażowania
i serdecznej woli pracy oraz podtrzymania kontaktu dydaktycznego ze studentami przerosła
moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo za to z serca dziękuję. Wiem też od Samorządu
Studenckiego, z jaką wdzięcznością oraz uznaniem jest to przyjmowane przez studentów.
Uniwersytet i wydział coraz więcej aktywności realizują zdalnie. Za tydzień odbędzie się
pierwsze zdalne posiedzenie Senatu, po świętach zbierze się - via Office Teams - Rada Szkoły.
Na razie nie ma jeszcze konkretnych ustaleń ws. ewentualnych zdalnych posiedzeń Rady
Dyscyplin i Rady Dziekańskiej. Natomiast w środę odbędzie się pierwsze (w historii) zdalne
posiedzenie naszego kolegium dziekańsko-dyrekcyjnego, a kolegia dziekańskie już się jako
wideokonferencje odbywają. Nie trzeba chyba dodawać, że studenci pod tym względem
znakomicie nas wyprzedzili, Samorząd Studencki pracuje pełną (choć zdalną) parą i skutecznie
wspomaga nas w przekazywaniu wielu niezbędnych i pożytecznych informacji studentom.
Gmach Collegium Maius pozostaje w pełni funkcjonalny i jest pod stałą opieką techniczną,
kierownik gmachu obecnie otrzymuje różne materiały niezbędne na czas kwarantanny.
Pracownicy Biblioteki prosili o przypomnienie (otrzymacie Państwo osobny list w tej sprawie
od Kierownika biblioteki, dra Józefa Malinowskiego), że chętnie pomogą w dotarciu
do materiałów niezbędnych do prowadzenia badań i dydaktyki.
Przypominam, że we wszelkich potrzebnych sprawach należy się kontaktować mejlowo
bezpośrednio ze mną, prodziekanami i dyrektorami. Dyrektorzy zresztą, co chciałem
z wdzięcznością podkreślić, bardzo mocno odciążają dziekanów dzięki swej ofiarnej pracy
i niezwykle licznym kontaktom telefonicznym oraz mejlowym z Państwem.
Odpowiadam przy okazji na powracające pytanie - we wszystkich swoich aktywnościach nadal
pracujemy wyłącznie zdalnie, całkowicie unikając form pracy wymagających bezpośredniego
kontaktu.
Bardzo serdecznie życzę wszystkim pracownikom Wydziału dużo zdrowia i spokoju na czas,
po którym wróci nasza normalna praca wydziałowa
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