Komunikat
Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 17 września 2020 r.
opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14
września 2020 roku - w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, zalecanym prze MNiSW oraz
Uczelnię sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym duża część zajęć
wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i
projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W sytuacji realizowania części zajęć w formie bezpośredniej należy kierować się zasadą ich
organizacji w sposób, który zminimalizuje ryzyko zarażenia – np. poprzez zmniejszenie
liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną
kumulację zbyt dużej liczby osób w budynkach Wydziału.
Do wszystkich zajęć stosują się następujące obostrzenia:
1. Liczba studentów na zajęciach prowadzonych bezpośrednio nie może przekroczyć 20
osób, niezależnie od wielkości sali. W przypadku, gdy grupa jest liczniejsza, musi być
podzielona na odpowiednio małe podgrupy, dla których zajęcia w trybie bezpośrednim
będą prowadzone na przemian.
Koordynator przedmiotu ustala formę i harmonogram prowadzenia zajęć w podgrupach,
tj. częstotliwość spotkań, terminy konsultacji, udostępnianie studentom nagrań z
przeprowadzonych zajęć, zasady transmisji on-line, itp.
2. Dodatkowym ograniczeniem na liczbę studentów obecnych na zajęciach w sali jest
zachowanie minimalnej odległości 1.5m pomiędzy osobami oraz 4 m2 powierzchni na
osobę.
3. Studenci i pracownicy mają zasłonięte usta i nos na korytarzach budynków oraz podczas
wchodzenia do sal, aż do momentu zajęcia miejsc przez uczestników spotkania.
4. Studenci i prowadzący dezynfekują ręce wchodząc do sali wykładowej.
5. Zaleca się wietrzenie sal pomiędzy zajęciami.
6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane na zajęcia i bez objawów
chorobowych (wysoka temperatura, silny kaszel itp.), niepozostające w kwarantannie, czy
izolacji oraz nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę.
7. W trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, prowadzący ma
obowiązek sporządzenia listy obecności i przechowywania jej przez co najmniej 3
tygodnie.

8. Przedmioty używane przez studentów w laboratoriach (blaty, klawiatury, myszy,
zasilacze, mierniki, itp.) muszą być dezynfekowane, jeżeli odległość czasowa pomiędzy
kolejnymi zajęciami jest mniejsza niż 24 godziny.
9. Zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane w formie zdalnej lub bezpośredniej.
W przypadku formy bezpośredniej obowiązują obostrzenia wymienione powyżej
w punktach 1-8.
10. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w trybie bezpośrednim lub zdalnie.
Egzaminy zdalne przeprowadza się zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 41 z 29
kwietnia 2020 roku.
11. Zajęcia dla szkół, organizacja imprez, uroczystości, konferencji - regulowane są
zarządzeniami Rektora UJ i każdorazowo wymagają decyzji Dziekana WFAIS.
Z uwzględnieniem obostrzeń wymienionych powyżej, zajęcia w semestrze zimowym
2020/2021 odbywać się będą w następującej formie:
•
•
•
•

laboratoria i pracownie mogą odbywać się bezpośrednio,
ćwiczenia rachunkowe mogą odbywać się bezpośrednio,
wykłady z demonstracjami oraz z liczbą studentów nieprzekraczającą 20 osób mogą
odbywać się bezpośrednio,
Uwaga: ćwiczenia lub wykłady mogą być prowadzone w sposób całkowicie zdalny lub
mieszany, jeżeli koordynator przedmiotu tak zdecyduje.

Bardzo prosimy koordynatorów przedmiotów o kontakt z panią mgr Agnieszką Golak,
celem uzgodnienia i podania do widomości studentów wybranej formy prowadzenia
zajęć. Informacje te musimy przekazać studentom, co najmniej na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć.
Wydział zwiększył liczbę kamer umożliwiających nagrywanie lub transmitowanie zajęć oraz
tabletów do pisania na zajęciach tak, jak na tablicy.
Szczegóły techniczne związane z zajęciami zdalnymi, w szczególności z nagrywaniem i/lub
transmitowaniem wykładów i ćwiczeń proszę uzgadniać z zespołem Centrum InformatycznoTechnicznego naszego Wydziału (kontakt z Kierownikiem CIT: pawel.czuba@uj.edu.pl).

Z najlepszymi życzeniami spokojnego powrotu do przewidywanych zajęć dydaktycznych i
ich skutecznej realizacji,

Ewa Gudowska-Nowak, Dziekan WFAIS UJ
Jacek Zejma, Prodziekan WFAIS UJ ds. Studiów

