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Szanowni Państwo,  

Czcigodni Księża, Panie i Panowie! 

Nawiązując do wcześniejszych informacji podanych w Komunikacie WT/1/2020-2021 z dnia 

04.09.2020, chciałbym przypomnieć, że – zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK –  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 budynek Wydziału Teologicznego 

będzie otwarty i dostępny dla studentów i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

I. Rada Dziekańska – 23 IX 2020 r., godz. 9.00 

Przygotowując pracę Wydziału Teologicznego w nowym roku akademickim, zwołuję 

posiedzenie Rady Dziekańskiej w środę 23 IX 2020 r., godz. 9.00 (sala 55).  

Skład Rady: 

Dziekan – ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (przewodniczący) 

Prodziekani: 

˗ ds. Studenckich i Kształcenia – ks. prof. dr hab. Janusz Szulist 

˗ ds. Strategii Badawczej i Współpracy z Zagranicą – ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne – ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK 

Kierownicy Katedr: 

˗ Teologii Historycznej – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki 

˗ Teologii Systematycznej – ks. prof. dr hab. Jan Perszon 

˗ Teologii Praktycznej – ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK 

˗ Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego – ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 

˗ Filozofii Chrześcijańskiej – ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK 

Kierownik Dziekanatu – mgr Maria Janowska 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Krystian Szczęsny 

II. Ewaluacja nauczania zdalnego 

Wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych bardzo proszę o przygotowanie 

sylabusów przedmiotowych z uwzględnieniem dwóch wariantów: nauczania kontaktowego 

(tradycyjnego) i zdalnego. Ponadto informuję, że wraz z Księdzem Prodziekanem 

prof. Januszem Szulistem oraz Panią prof. UMK Beatą Bilicką opracowujemy szczegółowe 

zasady dotyczące zarówno prowadzenia zajęć na odległość, jak również ich ewaluacji. 

III.  Z kalendarium WT UMK 

Korzystając z okazji, podaję kilka ważniejszych dat związanych z początkiem nowego roku 

akademickiego: 

˗ 1 X 2020 r. – ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2020/2021 

˗ 05 X 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych  



˗ 08 X 2020 r., godz. 10.00 – inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale 

Teologicznym  

˗ 08 X 2020 r., godz. 19.00 – Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w kościele 

pw. Świętego Ducha w Toruniu (ul. Piekary 24)  

IV.  Zasady funkcjonowania biblioteki 

Do końca września 2020 roku Biblioteka Wydziału Teologicznego działa w ograniczonym 

zakresie. Książki można zamawiać korzystając z elektronicznego katalogu bibliotecznego, 

następnie odebrać je w Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Zwroty książek dokonywane są  

w tej samej Wypożyczalni BG. Jest również możliwość korzystania z zamówionych książek 

w Czytelni Biblioteki Głównej. Zachęcamy do korzystania z zasobów elektronicznych.  

Istnieje również możliwość otrzymania skanów fragmentów publikacji. Zapraszamy do 

kontaktu e-mailowego (bwt@umk.pl) bądź telefonicznego (56-611-48-72) od poniedziałku  

do piątku w godzinach 8:00-15:00 (w czwartki do godziny 16:00). Mamy nadzieję, że wraz  

z początkiem nowego roku akademickiego będziemy mogli Państwu przekazać nowe 

optymistyczne wiadomości.  

Więcej informacji: 

http://biblioteki.umk.pl/ 
https://www.bu.umk.pl/-/uslugi-zdalne-bu 

https://www.bu.umk.pl/-/nowe-zasady-funkcjonowania-biblioteki-uniwersyteckiej-od-1-

czerwca?inheritRedirect=true&redirect=%2F 

V. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 została ustalona w Zarządzeniu Nr 117 Rektora 

UMK z dnia 29 maja 2020 roku. 

https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/ZR.117.2020.pdf 

 

 

 

 

Z poważaniem i serdecznym pozdrowieniem, 
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