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W związku z wdrożeniem programów Plany zajęć i Pensum systemu ProAkademia,
wspierającego obsługę procesu dydaktycznego na naszej uczelni, bardzo proszę
o prowadzenie zajęć w poszczególnych tygodniach i zjazdach semestru letniego 2014/2015
w wyznaczonych salach wskazanych w wirtualnym dziekanacie www.wd.upjp2.edu.pl.
Ze względu na różną specyfikę układania planów zajęć dla poszczególnych kierunków, dla
niektórych zajęć w ciągu ich realizacji mogą być przypisane różne sale. Stad proszę o bieżące
sprawdzanie planów na stronie Wirtualnego Dziekanatu: www.wd.upjp2.edu.pl zakładka
„Plany zajęć” – karta „Plany prowadzących” lub w koncie prowadzącego w Wirtualnym
Dziekanacie w zakładce „Plany zajęć” karta „Mój plan”. Jednocześnie podkreślam, iż
w związku z wdrożeniem programu Plany zajęć w UPJPII, dla dobra wszystkich studentów
i prowadzących zajęcia, Wirtualny Dziekanat jest jedynym miejscem publikowania
aktualnych planów zajęć.
Proszę, aby ewentualne dokonywanie zmian w terminach zajęć, zwłaszcza wprowadzanie
w planie zajęć modyfikacji na początku semestru było uzgadniane z osobami
odpowiedzialnymi za plany zajęć na kierunkach i realizowane po zatwierdzeniu z ich strony
oraz po aktualizacji na wd.upjp2.edu.pl . Proszę o informowanie sekretariatów kierunków
o odwoływaniu zajęć oraz konsultowanie i zgłaszanie terminu przesunięcia zajęć do
sekretariatu kierunku w celu przyznania sali.
Informuję, że w koncie prowadzącego w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Plany zajęć”
mają Państwo możliwość podglądu stanu obciążenia sal dydaktycznych (karta „Plany sal”)
wraz z informacją o wyposażeniu dostępnym w sali, a także sprawdzenia planów dla
wybranych przedmiotów oraz planów kierunków.
W celu organizacji konferencji i podobnych wydarzeń proszę o korzystanie w pierwszej
kolejności z Auli i Sali szkoleniowej w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3. Rezerwacji tych
sal należy dokonać w Biurze Informacji i Promocji. W budynku Bernardyńska 3 przy
organizacji konferencji można skorzystać z cateringu w bufecie. Dodatkowe sale
o przeznaczeniu konferencyjnym znajdują się budynku administracyjnym przy ul. Kanoniczej
9. Rezerwacji sal K9 111 i K9 200 proszę dokonywać na portierni budynku. Konferencje
można także organizować w budynku Biblioteki Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10.
Rezerwacji dokonuje sekretariat Biblioteki.
Informuję, iż ostatni etap wdrożenia programów Plany zajęć przewiduje zbieranie informacji
o Państwa dyspozycyjności czasowej w roku akademickim 2014/2015 za pomocą konta
prowadzącego w Wirtualnym Dziekanacie, przypisanego każdemu nauczycielowi
akademickiemu oraz pozostałym prowadzącym zajęcia.
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Pytania i nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem konta prowadzącego w Wirtualnym
Dziekanacie proszę kierować na adres wdprow@upjp2.edu.pl.
Informuję także, iż w związku z realizacją programu „Modernizacja, z uwzględnieniem
potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1” została podniesiona
jakość wyposażenia niektórych sal dydaktycznych. Ze względu na wartość materialną sprzętu
przypisanego do wybranych sal, w ubiegłym roku akademickim został wprowadzony ich
podział na sale wolnego dostępu, sale dostępu regulowanego oraz pracownie specjalistyczne.
Bardzo proszę o przestrzeganie regulaminu korzystania z sal oraz zasad użytkowania sprzętu
dla wspólnego dobra naszej uczelni. Regulamin jest dostępny na stronie dzn.upjp2.edu.pl.

15 września 2014 r.

Maciej Piela
Dział Nauczania UPJPII

PL 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
tel. +48 12 12 370 86 06, 370 86 70
sylabus@upjp2.edu.pl, dzn@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
Dział Nauczania

PL 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
tel. +48 12 12 370 86 06, 370 86 70
sylabus@upjp2.edu.pl, dzn@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

