
Kraków, 09.09.2020 

Szanowni Studenci, 

poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące organizacji plan zajęć na 

semestr zimowy 2020/2021: 

1. Wszystkie wykłady, konwersatoria i zajęcia językowe należy realizować w trybie zdalnym on-

line za pomocą Ms Teams lub UPeL AGH: 

 

a) Głównie planowane są one w poniedziałki i piątki. 

b) W pozostałe dni tygodnia wykłady prowadzone będą w godzinach popołudniowych 

z minimalną przerwą 1h po skończonych zajęciach stacjonarnych, abyście spokojnie mogli 

wrócić do swoich domów. 

 

2. Ćwiczenia audytoryjne mogą być prowadzone zarówno w formie zdalnej, stacjonarnej jak 

również hybrydowej – część zajęć stacjonarnie, cześć zajęć w trybie on-line. Decyzja w tym 

zakresie należy do prowadzącego przedmiot. Zajęcia prowadzone hybrydowo powinny być 

uzgadniane z Wami i jeśli wymaga to zmiany terminów zajęć, abyście dojechali do domów to 

Starosta grupy powinien o tym poinformować mailowo Prodziekana ds. Studenckich 

(dziek.stud@eaiib.agh.edu.pl). 

 

3. Ćwiczenia laboratoryjne, projektowe planowane są w trybie stacjonarnym w grupach 12 

osobowych od wtorku do czwartku w odstępach 15 min pomiędzy zajęciami. O ile to możliwe 

będą prowadzone w blokach po kilka ćwiczeń, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się. 

Zaleca się, aby wprowadzenie do laboratorium/ćwiczeń, zajęcia organizacyjne, dyskusje nad 

sprawozdaniami odbywały się w formie zdalnej. Jeżeli prowadzący przedmiot/ćwiczenie wyrazi 

zgodę, zajęcia laboratoryjnie mogą być prowadzone online. Analogicznie jak w przypadku 

ćwiczeń audytoryjnych, o konieczności zmiany terminu zajęć ze względu na tryb ich realizacji 

należy poinformować Prodziekana ds. studenckich i ogólnych. 

 

4. Realizacje seminariów dyplomowych, jeżeli nie ma wyraźnej potrzeby spotkania stacjonarnego 

z dyplomantami, należy przeprowadzić w sposób zdalny. 

 

5. Wykłady w ramach UBPO realizowane będą w formie zdalnej przez cały semestr. 

 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w budynku Studium WFiS przy ul. Piastowskiej 

i nie kolidują z innymi zajęciami stacjonarnymi. Jeżeli zajęcia z WF były by jedynymi zajęciami 

stacjonarnymi, formę i sposób ich zaliczenia przekażemy w późniejszym terminie 

w porozumieniu z kierownictwem Studium WFiS. 

 

7. Oficjalne plany zajęć będą opublikowane nie później niż 24.09.2020 r na stronie 

planzajec.eaiib.agh.edu.pl. Zmiany w planie zajęć będą możliwe do 2 tygodni po rozpoczęciu 

roku akademickiego. Zmiany należy uzgodnić z prowadzącym dany przedmiot i przesłać na 

adres mailowy osobom obsługującym program do planowania zajęć z informacją do 

Prodziekana ds. studenckich i ogólnych. 

 



8. Tryb przeprowadzania kolokwiów cząstkowych, kolokwiów zaliczeniowych czy innych form 

sprawdzenia wiedzy w trakcie semestru sugerujemy przeprowadzać w formie online, jednak 

ostateczna decyzja pozostaje w gestii prowadzącego zajęcia. Niestety ze względu na okres 

pandemii zasady zaliczeń mogę się różnić do tych podanych w sylabusie. Należy uzgodnić 

z prowadzącymi na pierwszych zajęciach warunki zaliczenia i tryb sprawdzania wiedzy, 

przekazywania sprawozdań, itp. Dla pewności, Starosta grupy powinien przesłać te ustalenia 

do prowadzącego i do wiadomości Prodziekana ds. Kształcenia dla danego kierunku.  

 

Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym roku akademickim plan zajęć skonstruować tak, aby 

zbyt wielu Studentów nie gromadziło się jednocześnie w jednym miejscu. Aby spełnić ten warunek 

powstaną nowe grupy ćwiczeniowe/laboratoryjne o zmniejszonej liczebności. Zamiana grupy może 

odbywać się na obowiązujących zasadach, za zgodą prowadzącego, utrzymując maksymalną liczbę 

osób w grupie, lub też poprzez zamianę z inną osobą.  

Ponadto jeżeli zasadne będzie prowadzenie zajęć w formie zdalnej, taką formę obierzemy.  

Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że wszelkie założenia mogą ulec zmianie. Będziemy Państwa 

informować na bieżąco.  

 

Pragniemy przypomnieć, że na terenie Uczelni obowiązują określone w zarządzeniach Rektora 

ograniczenia, nakazy i zakazy. Dlatego też w trakcie przebywania na terenie Uczelni będą Państwo 

zobowiązani do przestrzegania określonych zasad, w szczególności są to: 

 ograniczenie pobytu na terenie Uczelni do minimum (wchodzenie do budynku na krótko przed 

zajęciami i opuszczanie budynku zaraz po zajęciach), 

 bezwzględne przestrzeganie dystansu społecznego, 

 zasłanianie nosa i ust na terenie budynków w tym podczas zajęć maseczką ochronną lub 

przyłbicą, (prosimy o zaopatrzenie się w te środki), 

 dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku oraz w miarę możliwości częste mycie rąk, 

 na zajęciach laboratoryjnych wskazane jest używanie rękawiczek ochronnych. 

 

 

 

    Dziekan Wydziału  

Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH 


