Łódź, dnia 23.04.202

Szanowni Państwo,
za nami kilka tygodni zajęć prowadzonych zdalnie. Bardzo szybko musieliśmy przestawić się na nowe
warunki pracy i studiowania. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mimo nieuniknionych
kłopotów, zwłaszcza w pierwszym okresie, i różnych technicznych komplikacji, Uczelnia zdała ten
egzamin. Jestem za to Państwu bardzo wdzięczny.
Przed nami kolejne wyzwanie – sesja egzaminacyjna. Ponieważ nic nie wskazuje na to, byśmy mogli
przeprowadzić ją w ustalonych wcześniej terminach w sposób tradycyjny, postanowiłem, że sesja
rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 24 września. Miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli
bezpiecznie ją przeprowadzić. Żeby jednak nie utrudniać pracy i studiów tym, którzy chcą i mogą
zdobywać zaliczenia i zdawać egzaminy, wykorzystując narzędzia do pracy zdalnej, dopuszczamy taką
możliwość pod pewnymi warunkami. Mają one zapewnić bezpieczeństwo i rzetelność takiego sposobu
weryfikacji osiągnięć studentów.
Ta druga opcja wymaga od Państwa – zwracam się tutaj do studentów – wyjątkowej
odpowiedzialności. Widząc jak radzą sobie Państwo w czasie pandemii, nie mam wątpliwości, że uda
się spełnić te kilka warunków. O tym, czy dany egzamin będzie przeprowadzany zdalnie, decyduje
każdorazowo egzaminator. Egzaminy i zaliczenia zdalne będą odbywać się przed rozpoczęciem letniej
sesji egzaminacyjnej poprzez aplikację Microsoft Teams i inne równorzędne narzędzia zapewniające
równoczesny przekaz obrazu i dźwięku, a uzupełniająco przez platformę Moodle.
Żeby mieć do niej dostęp, muszą Państwo użyć swojego konta poczty UŁ (unilodz.eu), które zostało
przydzielone podczas rekrutacji. Państwa tożsamość będzie sprawdzana przez egzaminatora za
pomocą zdjęcia w USOSweb. Będą Państwo zobowiązani do wykonywania poleceń egzaminatora
dotyczących przebiegu egzaminu. Pełna informacja o nowej formie egzaminów zawarta jest w
zarządzeniach Rektora UŁ nr 112 i 113 z dnia 23.04.2020. Proszę, by zapoznali się Państwo z ich treścią,
żeby uniknąć późniejszych nieporozumień.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i powodzenia. Przede wszystkim jednak życzę nam wszystkim, byśmy
jak najszybciej, w jak najlepszej formie, spotkali się w murach UŁ.
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