
 
ZARZĄDZENIE nr 7/ 04-2022 

Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 
 

 
Regulamin zajęć i objazdów terenowych oraz innych, nieobowiązkowych wyjazdów o 

charakterze naukowym na kierunkach studiów powadzonych  
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 
 
 

Na podstawie § 26 ust. 1, Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 r., poz. 
120); na podstawie Regulaminu Pracy UMK w Toruniu z dnia 4 listopada 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 r., 
poz. 368), § 12, ust. 2, pkt. 10.  
 
 
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wprowadza się regulamin zajęć i objazdów terenowych oraz innych, nieobowiązkowych 
wyjazdów o charakterze naukowym na kierunkach studiów powadzonych na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od semestru letniego roku 
akademickiego 2021/2022.  
  

§ 2 
 
Szczegółowe zasady postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 
 

§ 3 
 
Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 roku w wyniku głosowania,                       
w obecności 28 osób z 29 osób uprawnionych do głosowania, 
przy stosunku głosów: 23 - za; 0 - przeciw; 3 - wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała 
regulamin, o którym mowa w § 1. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Dziekańskiej  
 

     dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK 
 
                                                                             Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

do ZDz nr 7/ 04-2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 
 

Regulamin zajęć i objazdów terenowych oraz innych, nieobowiązkowych wyjazdów                                
o charakterze naukowym na kierunkach studiów powadzonych na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od semestru letniego roku 

akademickiego 2021/2022  
  
1. Zajęcia/objazdy terenowe należą do obowiązkowych zajęć objętych programem studiów na 
poszczególnych kierunkach Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.  

2. Warunkiem uczestniczenia studenta w objazdach/zajęciach terenowych oraz innych, 
nieobowiązkowych wyjazdach o charakterze naukowym jest aktualne szkolenie BHP 
(odpowiednio do kierunków studiów: BHP podstawowe, BHP rozszerzone, BHP 
wysokościowe) oraz, w określonych przypadkach, aktualne zaświadczenie lekarskie 
dopuszczające pracę na wysokości i/lub ubezpieczenie OC i NNW.  

3. W trakcie trwania zajęć terenowych/objazdów oraz innych, nieobowiązkowych wyjazdów 
o charakterze naukowym obowiązują przepisy przewidziane Regulaminem Studiów UMK, 
Zarządzeniami Rektora UMK, Zarządzeniami Kanclerza UMK, wewnętrznymi wytycznymi 
dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych, 
regulaminami obowiązującymi w miejscu zwiedzania, zakwaterowania, przepisami BHP                       
i P.poż., a także regulacje, zgodne w danym okresie z obowiązującymi przepisami, związane 
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2.  

4. Warunki zaliczenia oraz czas trwania objazdów/zajęć terenowych określone są                               
w odpowiednich sylabusach przedmiotu.  

5. Przed wyjazdem/wyjściem opiekun składa do dziekana odpowiednio wniosek                             
(w przypadku wyjazdów finansowanych ze środków UMK) lub zgłoszenie do dziekanatu                 
(w przypadku realizacji wybranych zajęć poza infrastrukturą uczelni) z podaniem miejsca                    
i terminu wyjazdu/zajęć terenowych oraz imienną listą studentów. 

6. Najpóźniej w dniu wyjazdu student doręcza prowadzącemu podpisane Oświadczenie                     
o zapoznaniu się z ogólnym regulaminem, a w przypadku obowiązywania szczególnych zasad 
funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – także Oświadczenie uczestnika wyjazdu                       
w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

7. Zebrane oświadczenia opiekun dostarcza niezwłocznie po powrocie z wyjazdu do 
dziekanatu. 

8. Zasady korzystania z obiektów noclegowych w trakcie wyjazdu regulowane są 
wewnętrznymi przepisami poszczególnych miejsc zakwaterowania; wszyscy uczestnicy 
wyjazdu są zobowiązani do podporządkowania się tym przepisom. 

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
należy niezwłocznie powiadomić opiekuna wyjazdu. 


