Komunikat nr 10 Dziekana Wydziału Chemii UJ
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021.

Na podstawie zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020
roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego
2020/2021, a także uwzględniając sytuację epidemiczną w kraju i wynikające z niej zalecenia
GIS, MNiSW oraz Rektora UJ dotyczące sposobu realizacji kształcenia, wprowadzam
następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych:
§1
1) W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na wszystkich kierunkach
Wydziału Chemii UJ prowadzone będą w formie kształcenia stacjonarnego z elementami
kształcenia zdalnego.
2) Dla I roku studiów I stopnia na kierunkach Chemia, Chemia Medyczna i Chemia
Zrównoważonego Rozwoju wszystkie zajęcia laboratoryjne, seminaryjne i ćwiczeniowe
prowadzone będą w trybie stacjonarnym, a wykłady metodami kształcenia na odległość
(wyjątek mogą stanowić wykłady stacjonarne dla kierunku liczącego do 20 studentów na
roku).
3) Dla wyższych lat studiów I stopnia oraz studiów II stopnia zajęcia laboratoryjne będą
odbywać się w formie stacjonarnej, a wykłady dla grup liczących powyżej 20 studentów
wyłącznie zdalnie. W przypadku pozostałych kursów formę i harmonogram prowadzenia
zajęć w grupach, tj. częstotliwość spotkań, terminy konsultacji, udostępnianie studentom
nagrań z przeprowadzonych zajęć, zasady transmisji on-line, itp., ustala koordynator kursu
po uwzględnieniu zasad opisanych w §2.
4) Wszystkie zajęcia, niezależnie od ich formy, powinny odbywać się zgodnie z
harmonogramem zajęć. O wszelkich zmianach, wynikających z przyczyn obiektywnych,
należy poinformować Prodziekana ds. Dydaktyki oraz Kierownika Zakładu, w którym
realizowany jest kurs.
5) Zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane w formie zdalnej lub stacjonarnej. O
planowanej formie egzaminu/zaliczenia prowadzący jest zobowiązany powiadomić
studentów na pierwszych zajęciach. W przypadku gdy planowany jest egzamin/zaliczenie
w formie stacjonarnej, prowadzący powinien dodatkowo poinformować studentów o
sposobie przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej gdyby przeprowadzenie
egzaminu/zaliczenia w formie stacjonarnej okazało się niemożliwe. Sposób realizacji
egzaminów zdalnych określa Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku i jego
aktualizacje. W przypadku formy stacjonarnej obowiązują zasady opisane w §2.
6) W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego, kwarantanny pracownika lub
grup studenckich Dziekan może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia

zdalnego dla wybranego kursu, grupy kursów lub wszystkich kursów prowadzonych na
Wydziale Chemii UJ.
§2
1) Dla zajęć odbywających się stacjonarnie liczba studentów obecnych na zajęciach w sali
ograniczona jest zachowaniem minimalnej odległości 1,5 m pomiędzy osobami oraz
powierzchnią 4 m2 na osobę, przy czym nie może ona przekroczyć 20 osób, niezależnie od
wielkości sali.
2) Na drzwiach wejściowych pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych umieszczona jest dwujęzyczna informacja o maksymalnej dopuszczalnej
liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w sali.
3) W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane na zajęcia,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, kaszel lub inne
objawy przeziębienia), niepozostające w kwarantannie czy izolacji oraz nieprzebywające
z osobą odbywającą kwarantannę.
4) Zarówno studenci jak i prowadzący zajęcia mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na
korytarzach budynku, aż do momentu zajęcia miejsc w sali. W przypadku zajęć
laboratoryjnych zasłanianie ust i nosa obowiązuje w ciągu całych zajęć.
Do zajęć laboratoryjnych dopuszczani są studenci po potwierdzeniu zapoznania się z
informacjami dotyczącymi zapobieganiu zakażeniu koronawirusem. Informacje oraz
formularz do potwierdzenia zapoznania się z nimi znajdują się na stronie:
https://www2.chemia.uj.edu.pl/covid-lab/
5) Przed wejściem do sali studenci i prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
6) Zaleca się dezynfekowanie i wietrzenie sal pomiędzy zajęciami oraz używanie
klimatyzacji.
7) Uczestnicy zajęć prowadzonych stacjonarnie muszą posiadać własne przybory (długopisy,
kalkulatory itp.) – obowiązuje stanowczy zakaz użyczania pomiędzy studentami
jakichkolwiek przedmiotów.
8) W trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie prowadzący ma obowiązek
sporządzenia listy obecności i przechowywania jej przez co najmniej 3 tygodnie.
9) Do budynku Wydziału Chemii UJ, studenci powinni wchodzić bezpośrednio przed
zajęciami. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w lobby i na korytarzach budynku. W
przypadku konieczności oczekiwania na zajęcia należy przestrzegać zasad dystansowania
i zachować minimalną odległość 1,5 m pomiędzy osobami.
§3
1) Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziałowej określa Regulamin pracy Biblioteki
Wydziału Chemii UJ.

§4
1) W przypadku wystąpienia u studenta lub doktoranta przebywającego na terenie uczelni
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie
odizolować od innych osób. Osoba taka powinna udać się transportem indywidualnym do
miejsca zamieszkania, a gdy jest to niemożliwe, powinna oczekiwać na transport w pokoju
D0-02
2) O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Prodziekana ds. Ogólnych.

Wszystkim Studentom oraz Pracownikom Wydziału Chemii życzymy spokojnej i owocnej
realizacji zajęć dydaktycznych.

prof. dr hab. Wojciech Macyk, Dziekan WCh UJ,
dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ, Prodziekan WCh UJ ds. Dydaktyki

