Komunikat nr 9 Dziekana Wydziału Chemii UJ
z dnia 20 maja 2020r.
w sprawie: przedłużenia terminu letniej sesji egzaminacyjnej oraz zarządzenia
odbywania zajęć dydaktycznych w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej
§ 1.
Na podstawie § 3a ust. 1 zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
i 2019/2020 zarządzam, co następuje:
1) wydłuża się czas letniej sesji egzaminacyjnej do dnia 15 sierpnia 2020r.;
2) wydłuża się czas, w którym mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne do dnia
15 sierpnia 2020r.
§ 2.
1. W trakcie sesji letniej mogą odbywać się zaliczenia i egzaminy zdalne oraz,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, zaliczenia i egzaminy
pisemne w salach Wydziału Chemii.
2. W trakcie egzaminów bądź zaliczeń prowadzonych w siedzibie Wydziału obowiązują
dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
1) liczba osób na salach zostaje zmniejszona w celu zapewnienia dystansu min. 2 m;
2) przed wejściem na salę studenci zobowiązani są zdezynfekować ręce;
3) obowiązuje zasłanianie twarzy przy użyciu maseczek lub przyłbic;
4) harmonogram zaliczeń/egzaminów musi uwzględniać niezbędne przerwy i separację
czasową pomiędzy kolejnymi grupami studentów.
§ 3.
Rozpoczyna się przywracanie zajęć laboratoryjnych:
1) od dnia 25.05 mogą odbywać się prace badawcze w ramach pracowni dyplomowych;
2) od dnia 01.06 odbywają się inne zajęcia laboratoryjne.
§ 4.
Do zajęć laboratoryjnych dopuszczani są studenci po potwierdzeniu zapoznania się
z informacjami dotyczącymi zapobieganiu zakażeniu koronawirusem.
§ 5.
W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu epidemią:
1) w salach zajęć laboratoryjnych może przebywać maksymalnie 10 studentów oraz
prowadzący zajęcia;
2) fartuchy laboratoryjne i inny sprzęt ochronny należy każdorazowo przynosić na
zajęcia i nie pozostawiać ich w szafkach;
3) przedmioty (np. torebki) przechowywane w trakcie zajęć w szafkach należy
umieszczać w przyniesionych ze sobą workach foliowych;
4) przed zajęciami uczestnicy powinni zdezynfekować dłonie;
5) w trakcie zajęć obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych;
6) w czasie pobytu na Wydziale studentów obowiązuje zasłanianie twarzy przy pomocy
maseczek lub przyłbic (z zastrzeżeniem poniżej);
7) w laboratoriach badawczych (podczas wykonywania badań w ramach pracowni
dyplomowych) decyzję o konieczności zasłaniania twarzy podejmuje kierownik

pracowni/laboratorium uwzględniając warunki pracy w pomieszczeniu i liczbę osób
w nim przebywających;
8) studenci zobowiązani są do przyniesienia własnych środków ochrony osobistej
(masek, przyłbic, rękawiczek itp.);
9) w miarę możliwości w salach zajęć laboratoryjnych należy utrzymywać odstęp
min. 2 m od innych osób;
10) w trakcie oczekiwania na zajęcia należy przestrzegać zasad dystansowania.
§ 6.
1. Zajęcia są prowadzone według nowych harmonogramów.
2. Przy ustalaniu nowego harmonogramu priorytetowo traktowane są kursy laboratoryjne
obowiązkowe dla całego rocznika, w dalszej kolejności pozostałe kursy laboratoryjne.
3. Terminy kursów zdalnych oraz egzaminów i zaliczeń zostaną dostosowane do kursów
laboratoryjnych.
4. W razie potrzeby redukcji liczebności grup następuje reorganizacja grup zajęciowych.
5. Nowy harmonogram przedstawia się do zaopiniowania Wydziałowej Radzie
Samorządu Studentów.
6. W trakcie odbywania się zajęć laboratoryjnych studenci zwolnieni są z obowiązku
oddawania sprawozdań na bieżąco, z wyjątkiem przypadków, kiedy opracowanie
wyników ćwiczenia jest wstępem do ćwiczenia następnego. Studenci zobowiązani są
oddać sprawozdania w terminie 3 tygodni od odbycia ostatnich swoich zajęć
laboratoryjnych, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2020 r. a w przypadku
studentów ostatniego roku studiów w terminie umożliwiającym przystąpienie do
egzaminu dyplomowego.

