
Informacje  dla studentów dotyczące organizacji dydaktyki w roku 2020/2021 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19 Wydział Biotechnologii dokłada starań aby 

utrzymać bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zarażenia Covid-19, jednocześnie utrzymując 

wysoką jakość kształcenia.  

W przypadku wystąpienia objawów infekcji wirusowej należy:  

 unikać kontaktów społecznych,   

 poinformować prowadzącego zajęcia (w przypadku udziału w zajęciach stacjonarnych), 

 skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, 

 w przypadku stwierdzonego przez lekarza wskazania do przeprowadzenia testu na obecność 

Covid-19 należy obowiązkowo poinformować o tym fakcie prodziekana ds. nauczania 

(dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl) lub kierownika dziekanatu 

(marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl). 

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii w roku 2020/2021 będą zorganizowane w 

następujący sposób: 

Zajęcia on-line   

 

1. Wykłady i seminaria będą się odbywały w formie on-line (platforma Microsoft Teams lub E-

EDU) lub hybrydowej; 

2. Prowadzący może wymagać obecności na wykładach on-line;  

3. Nie ma wymogu nagrywania wykładów on-line. Ich nagrywanie zależy od decyzji 

prowadzącego i jest przez niego uruchamiane;  

4. Objęcie kwarantanną nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach zdalnych (np. 

wykładach, seminariach on-line); 

5. W razie problemów z uczestnictwem w zajęciach on-line proszę kontaktować się z 

prowadzącym lub opiekunem roku. 

 

Zajęcia stacjonarne 

 

1. Zajęcia stacjonarne odbywają się z zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i wytycznymi GIS 

(bezwzględna konieczność zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu 

społecznego). Szczegółowe wytyczne zawarte są w instrukcjach przesyłanych studentom przed 

ćwiczeniami; 

2. Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych jest możliwe w wypadku braku przeciwskazań 

zdrowotnych, po poddaniu się pomiarowi temperatury i podpisaniu oświadczenia 

potwierdzającego zapoznanie się z zasadami minimalizacji ryzyka zarażenia Covid-19; 

3. Uczestnicząc w zajęciach stacjonarnych studenci dezynfekują swoje miejsce pracy (w sali 

wykładowej i ćwiczeniowej) przed i po korzystaniu z niego; 

4. Tryb wykonywania projektu badawczego pozostaje do ustalenia z promotorem;  

5. W przypadku pojawienia się objawów infekcji wirusowej w czasie lub bezpośrednio po 

zajęciach stacjonarnych (lub wykonywania pracy magisterskiej) należy poinformować 

prowadzącego (lub promotora),  który powiadamia o tym fakcie inne osoby z grupy zajęciowej.  

 



Nieobecności 

1. W przypadku nieobecności na zajęciach stacjonarnych z powodu kwarantanny,  choroby lub 

innych związanych z pandemią Covid-19 przyczyn (udokumentowanej odpowiednim 

zaświadczeniem), należy skontaktować się z prowadzącym lub koordynatorem celem ustalenia 

zasad odrobienia zajęć; 

2. Zajęcia stacjonarne nie zrealizowane z powodu kwarantanny, choroby lub innych związanych 

z pandemią Covid-19 przyczyn muszą być odrobione w formie zajęć stacjonarnych, jeśli 

nieobecność przekracza dopuszczalny limit na zajęciach tego typu. 

3. Sposób odrobienia  zajęć jest uzależniony od ich specyfiki, możliwości ich realizacji w terminie 

późniejszym oraz  indywidualnej sytuacji studenta i zostaje on wskazany przez koordynatora 

zajęć. 

4. Zajęcia mogą być odrobione poprzez: 

a.  udział w zajęciach w semestrze zimowym 2020/21 w ramach dodatkowej grupy lub w 

trybie indywidualnym; 

b. przeniesienie zajęć na semestr letni 2020/21 (jeśli nieobecność dotyczy zajęć zaległych 

z semestru letniego  2019/2020) lub zimowego 2021/2022 (jeśli nieobecność dotyczy 

zajęć z bieżącego semestru); 

c. umożliwienie zaliczenia zdalnego - tylko w szczególnym wypadku (np. studenta 

ostatniego roku); 

d.  inne zaproponowane przez prowadzącego lub koordynatora zajęć rozwiązania. 

 


