Komunikat
Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 18 maja 2020 r.
opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja
2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja
2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych
(w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

1. Terminy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych na wydziale FAIS
a) Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone do 31 lipca 2020 roku.
b) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku.
c) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa od 1 do 15 września 2020 roku.
2. Organizacja zajęć dydaktycznych
a) Zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
b) Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów, a w przypadku doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ, może
wyrazić zgodę na organizację zajęć laboratoryjnych i zajęć o charakterze
praktycznym w siedzibie Uczelni. Koordynator przedmiotu pragnący
przeprowadzić zajęcia bezpośrednie ze studentami lub doktorantami zwraca się
z prośbą do dziekana podając następujące informacje:
i. miejsce, gdzie mają się odbywać zajęcia,
ii. czas odbywania i trwania zajęć,
iii. liczba studentów biorących udział w zajęciach
iv. kto jest bezpośrednim prowadzącym zajęcia.
c) W sali zajęciowej studenci lub doktoranci przebywają z zachowaniem zasady
dystansu minimum 2 m oraz 10 m2 powierzchni przypadającej na 1 osobę oraz
ogólnie obowiązujących zasad wynikających z zarządzeń zewnętrznych.
d) Przestrzeń pracy ( blat biurka, klawiatura, mysz, joystick), które są dotykane przez
więcej, niż przez jedną osobę w ciągu jednego dnia powinny między zajęciami podlegać
dezynfekcji. Przerwy pomiędzy zajęciami powinny być wystarczająco długie, by można
było tę dezynfekcję przeprowadzić.

e) Koordynator przedmiotu zgłaszający chęć prowadzenia zajęć bezpośrednich jest
odpowiedzialny za zapewnienie na terenie pomieszczenia odpowiednich
środków ochrony osobistej, takich jak środek dezynfekujący i rękawiczki. W celu

zapewnienia środków należy się kontaktować z Administratorem siedziby
Wydziału FAIS, panią mgr inż. arch. Małgorzatą Makuch - kom. 519 307 985.
f) Terminy przeprowadzania zajęć bezpośrednich nie są ograniczone do tych, które
znajdują się w harmonogramie zajęć na obecny semestr. Zmiany terminów zajęć
należy uzgodnić ze studentami oraz z p. Agnieszką Golak
agnieszka.golak@uj.edu.pl.
g) Zasady przeprowadzania zajęć dydaktycznych indywidualnych studentów
i doktorantów w laboratoriach uregulowane są Regulaminem pracy w laboratoriach
i pokojach pracy cichej Wydziału FAIS w warunkach ryzyka zakażenia wirusem SARSCoV-2

3. Organizacja zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych
a) Zachęca się do prowadzenia zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych
w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku.
b) Informacje dotyczące zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
dziekana WFAIS z dnia 7 maja 2020 stosują się odpowiednio.
c) Dziekan może udzielić zgody na przeprowadzenie zaliczeń lub egzaminów, lub
egzaminów dyplomowych w formie bezpośredniej w warunkach określonych
przez punkty 2c, 2d i 2e. Koordynator przedmiotu pragnący przeprowadzić
egzamin bezpośredni ze studentami zwraca się z prośbą do dziekana podając
następujące informacje:
i. miejsce, gdzie mają się odbywać egzamin,
ii. czas odbywania i trwania egzaminu,
iii. liczba studentów biorących udział w egzaminie,
iv. osoby prowadzące egzamin.
d) Informacje o terminach egzaminów i wprowadzonych zmianach w stosunku do
form zapisanych w sylabusach należy ogłaszać wg zasad określonych w §2, p. 4
Zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku.
Zapisy te stosują się i do egzaminów zdalnych, i bezpośrednich. Terminy egzaminów
powinny być uzgodnione ze studentami.
e) W egzaminach bezpośrednich nie powinny uczestniczyć osoby wykazujące
objawy przeziębienia i choroby Covid-19. Dla tych osób będziemy
przeprowadzać egzamin dodatkowy bezpośredni lub zdalny.
f) Egzaminy dla danego przedmiotu mogą odbywać się w formie zdalnej lub
bezpośredniej dla różnych grup studentów. W szczególności w przypadku
studentów, którzy nie mogą pojawić się na egzaminach bezpośrednich z powodu
przebywania za granicą, obowiązków rodzinnych lub innych ważnych powodów
należy przeprowadzić egzamin zdalny.
g) Każdy student ma prawo do dwóch terminów w sesji letniej (terminy zerowy
i pierwszy) oraz jednego terminu egzaminu w sesji letniej poprawkowej (drugi

termin) - co stosuje się do egzaminów bezpośrednich i zdalnych. Terminy zerowy
i pierwszy powinny być przeprowadzone w trakcie trwania sesji letniej.

4. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych
zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych.
a) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów
i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych
sprawują:
i. na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – kierownicy
studiów
ii. na studiach doktoranckich - kierownicy studiów doktoranckich (w zakresie
mającym zastosowanie)
b) Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Prodziekan
Wydziału ds. Studiów.
c) Możliwość wsparcia technicznego podczas zdalnie prowadzonych zajęć,
egzaminów przedmiotowych, zaliczeń i egzaminów dyplomowych gwarantuje
zespół Centrum Informatyczno-Technicznego naszego Wydziału (kontakt
z Kierownikiem CIT: pawel.czuba@uj.edu.pl)

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

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

