
 

 

Komunikat WT/6/2020-2021 z dnia 9.11.2020 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

Czcigodni Księża, Panie i Panowie! 

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego chciałbym przypomnieć najważniejsze zasady funk-

cjonowania Wydziału Teologicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

w prowadzonej przez Państwa online działalności badawczo-dydaktycznej. 

 

1. Zgodnie z przyjętymi procedurami w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2, zgłoszenia nowych przypadków osób zakażonych oraz objętych kwarantan-

ną wśród studentów i doktorantów należy bezzwłocznie kierować do prodziekana ds. stu-

denckich. Cotygodniowe raporty są przesyłane właściwemu prorektorowi. Nieobecność 

studenta lub doktoranta na zajęciach spowodowana kwarantanną jest interpretowana jako 

nieobecność usprawiedliwiona. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany ustalić ze studentami 

lub doktorantami formę odrobienia i zaliczenia zajęć. 

 

2. Dziękuję za zmodyfikowanie sylabusów zajęć prowadzonych na Wydziale Teologicznym 

UMK, z uwzględnieniem uwarunkowań zdalnego nauczania. Od 16 listopada br. sylabusy 

będą jeszcze raz sprawdzone pod kątem stosowania sugestii zawartych w Komunikacie 

dziekana nr 3 z dnia 30 września 2020 roku. 

 

3. Hospitacje okresowe prowadzone przez dziekana, prodziekanów oraz kierowników katedr 

rozpoczną się w połowie listopada br. Przedmiotem hospitacji będą tylko zajęcia w trybie 

zdalnym w formie synchronicznej. W celu przeprowadzenia hospitacji konieczne jest 

udzielenie hospitującemu dostępu do grupy. Inne zasady hospitowania pozostają bez 

zmian. 

 

4. Zgodnie z informacjami przekazanymi na ostatnim posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauki 

Teologiczne, kierownicy katedr przedstawiają plan pracy katedry (awanse zawodowe,  

publikacje bieżące i planowane – zwłaszcza w czasopismach wysoko punktowanych,  

kierunki aktualnie prowadzonych badań i planowane konferencje) w terminie nieprzekra-

czającym 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek). Proszę również o proponowanie kandyda-

tów na kierowników katedr oraz zasłużonych pracowników do odznaczeń i medali: Order 

Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż 

Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.  

 

5. Zachęcam do zapoznania się z inicjatywą Akademia YUFE, cyklem wykładów otwartych 

przygotowanych przez wykładowców YUFE – wystarczy się zarejestrować TUTAJ. Warto 

przemyśleć i w niedalekiej przyszłości zaproponować wykład w ramach YUFE. 

 

6. Dział współpracy międzynarodowej UMK zaprasza pracowników do udziału w listopado-

wych warsztatach dotyczących różnic kulturowych oraz umiędzynarodowienia w ramach 

projektu „iNternationalization aCtions at University – NCU4U”. Terminy warsztatów:  

 16.11., godz. 9.00-14.00 – Umiędzynarodowienie  

 26.11., godz. 9.00-14.00 – Różnice kulturowe 

https://yufe.eu/what-we-do/#YUFEAcademy
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Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat konieczności i sposobów umię-

dzynarodowienia uczelni. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji społecz-

nych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studenta-

mi i pracownikami-cudzoziemcami, co wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodo-

wym otoczeniu. Warsztaty prowadzone są online na platformie MS Teams w godzinach 

od 9:00 do 14:00 w cyklu 3 x 1,5 h i kończą się otrzymaniem certyfikatu.  

Więcej informacji i zgłoszenia TUTAJ. 

 

7. W Narodowym Centrum Nauki można składać wnioski grantowe do konkursów OPUS 

(dla wszystkich naukowców) oraz SONATA (dla naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie). 

Wnioski należy złożyć do 15 grudnia, a wstępne wersje przedłożyć do Działu Nauki UMK 

na początku grudnia br.).  

 

8. W drugim semestrze roku akademickiego będziemy gościć w charakterze profesora wizy-

tującego Leandro Gaitan z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Wydział Edukacji i Psy-

chologii), zajmującego się problematyką transhumanizmu i sztucznej inteligencji, jej 

wpływem na rozwój człowieka i życie społeczne. Przeprowadzi zajęcia dla kierunku Nauki 

o Rodzinie oraz teologii. Szczegóły dotyczące dorobku Pana Profesora TUTAJ. 

 

9. Witam w naszej Wspólnocie Panią mgr Sławomirę Szymczak, która z dniem 2 listopada 

2020 roku podjęła pracę w bibliotece wydziałowej. Ufam, że wraz z Panią mgr Katarzyną 

Burnicką będą wspierać Pracowników WT w dobrym przygotowaniu jednostki do ewalua-

cji i oceny parametrycznej. W listopadzie br. zostało udostępnione Repozytorium Danych 

Badawczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (TUTAJ). To kolejne repozytorium, które 

będzie funkcjonowało równolegle do działającego już od 2012 r. repozytorium pełnych 

tekstów. Jego zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i publiczne udostępnianie da-

nych badawczych powstałych w trakcie prac naukowych i projektów badawczych realizo-

wanych przez pracowników UMK. W Repozytorium każdy pracownik ma prawo depono-

wać zbiory danych, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby realizowa-

nego projektu czy prowadzonej działalności naukowej i badawczej. Założeniem repozyto-

rium jest upowszechniać dane z zakończonych, zrealizowanych badań. Repozytorium jest 

otwarte, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Zdeponowane materiały są 

chronione prawem autorskim i udostępniane zgodnie z wolą autorów, w zakresie dozwolo-

nego użytku. Autor, deponując zbiory dokonuje jednocześnie wyboru licencji Creative 

Commons. Zadaniem bibliotekarzy jest jedynie dokonanie kontroli i korekty poprawności 

metadanych deponowanych zbiorów, przed ich upublicznieniem w Internecie. Repozyto-

rium zostało podzielone na kolekcje odpowiadające dyscyplinom naukowym. Na stronie 

Repozytorium (TUTAJ) została zamieszczona krótka instrukcja deponowania zbiorów  

danych, odnośniki do stron objaśniających m.in. prawne aspekty deponowania danych  

badawczych a także kontakt do bibliotekarzy, którzy służą pomocą w sprawach związa-

nych z przygotowaniem plików i deponowaniem. Zapraszamy do upowszechniania danych 

badawczych, jak również zachęcamy do deponowania pełnych tekstów publikacji  

w wspomnianym wcześniej Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Adresy repozytoriów: 

 repozytorium pełnych tekstów 

 repozytorium danych badawczych  

 

 

https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26860
http://www.ncn.gov.pl/
https://unav.academia.edu/LeandroGait%C3%A1n
https://repod.icm.edu.pl/dataverse/umk
https://www.bu.umk.pl/repozytorium-otwartych-danych
https://repozytorium.umk.pl/
https://repod.icm.edu.pl/dataverse/umk


3 

10. Zachęcam do bieżącego obserwowania serwisów informacyjnych na portalu UMK oraz 

śledzenia profili społecznościowych, gdzie publikowane są ważne aktualności. Kluczowe 

wydają się informacje dotyczące udziału UMK w projektach IDUB oraz YUFE. 

 

11. Zapraszam w szczególności do lektury Zarządzenia Nr 237 Rektora Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie Uniwersyteckiej Rady 

Wydawniczej i wydziałowych komisji wydawniczych. 

 

 

 

Z poważaniem i serdecznym pozdrowieniem, 

 

 

 

https://www.teologia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/20201102_urw_zr_237_2020.pdf

