
Informacja 

o sposobie i trybie organizacji zajęć w okresie  obowiązywania zarządzenia nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych 

rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego. 

1. Zajęcia w  większości odbywają się zdalnie zgodnie z harmonogramem tygodniowym.  

Formy prowadzenia zajęć: e-mail, telefon, Skype i inne komunikatory, platformy e-learningowe – Microsoft Teams , Moodle  itp. 

 Forma prowadzenia zajęć zależy od prowadzącego i możliwości technicznych, jakimi dysponują studenci. Pracownicy są dostępni dla studentów w godzinach 

zajęć. 

2. Studenci są informowani o sposobie prowadzenia zajęć bezpośrednio przez nauczycieli akademickich.  

Starości poszczególnych lat są proszeni o kontakt e-mailowy z nauczycielami akademickimi, w celu uzgadniania na bieżąco sposobu prowadzenia zajęć. 

3. Informacje o ewentualnych koniecznych zmianach w planie będą przekazywane na bieżąco bezpośrednio studentom i publikowane na stronie www Instytutu 

Fizyki. 

4. Odstępstwa od harmonogramu tygodniowego – opis zawarty w tabeli: 

Tabela zajęć realizowanych niezgodnie z harmonogramem tygodniowym 

Nazwa przedmiotu 
Rok/ 

kierunek/forma 

Sposób 
weryfikacji 
realizacji 
efektów 

kształcenia 

 termin realizacji zajęć 

Wykłady Ćwiczenia 

dr hab. Adam Bacławski, prof. UO    abac@uni.opole.pl 

II pracownia 
fizyczna (Lab.) 

I Fizyka 2o Zaliczenie z 
oceną 

 
Zajęcia zostaną odrobione w terminach 
ustalonych w późniejszym czasie. Zagadnienia 
teoretyczne studenci mogą zdawać w ramach 
konsultacji, po uprzednim umówieniu z 
prowadzącym. 
 
 
 

Podstawy fizyki IV 
(wykład) 

II fizyka egzamin Wykład realizowany zdalnie zgodnie z 
harmonogramem, z tym, że od 30.03. do odwołania 
wykład będzie odbywał się w podwójnym wymiarze 
godzinowym, dodatkowo w poniedziałki od 8.30 do 
10.00 (zamiast I pracowni fizycznej (3)) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:abac@uni.opole.pl


dr Agnieszka Bartecka, bartecka@uni.opole.pl, tel. 605908589 

I pracownia fizyczna 
(III) 

II fizyka Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia zostaną odrobione w terminach 
ustalonych w późniejszym czasie. Studenci w 
czasie przerwy w realizacji zajęć przygotowują 
pisemne referaty dotyczące zagadnień 
teoretycznych. 

Fizyka (Lab.) II informatyka 
(2 grupy) 

Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia, zostaną odrobione w terminach 
ustalonych w późniejszym czasie. Studenci w 
czasie przerwy w realizacji zajęć przygotowują 
pisemne referaty dotyczące zagadnień 
teoretycznych. 
 

dr Grzegorz Engel, gengel@uni.opole.pl 

Podstawy 
radiobiologii  
(wykład i ćwiczenia) 

III fizyka Zaliczenie z 
oceną 

Wykład odbywa się zdalnie za pomocą komunikatora  
w podwójnym wymiarze godzinowym, w godzinach 
zgodnych z harmonogramem i dodatkowo 15 min.  
zamiast Laboratorium z fizyki jądrowej we wtorki 
(11.00-11.45) 

Ćwiczenia odbywają się zdalnie w podwójnym 
wymiarze godzinowym, w godzinach zgodnych z 
harmonogramem i dodatkowo 2 godz. zaj. zamiast 
Laboratorium z fizyki jądrowej we wtorki (11.45-
13.15) 

Fizyka jądrowa 
(Lab.) 

III fizyka Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie, 
w godzinach zgodnych z harmonogramem oraz 
zamiast zrealizowanych zajęć z podstaw 
radiobiologii w czwartki (8.30-10.45) 

dr Ireneusz Książek, iksiaz@uni.opole.pl 

Podstawy 
elektroniki i 
miernictwa  
(Wykład i Lab.) 

III informatyka 
 

Zaliczenie z 
oceną 

Wykład będzie realizowany zdalnie (Moodle, 
Microsoft Teams) w podwójnym wymiarze 
godzinowym, w godzinach zgodnych z 
harmonogramem i dodatkowo w środy w godzinach 
13:00-14:30 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym 
terminie, częściowo w ramach godzin wykładu. 

Fizyka (Lab.) III informatyka 
 

Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym 
terminie, częściowo w godzinach wykładu z fizyki, 
w czasie przerwy realizowanego w podwójnym 
wymiarze godzinowym. 

dr Katarzyna Książek, kasiak@uni.opole.pl 

Fizyka  
( Wykład i Lab.) 
 

II informatyka 
 

Zaliczenie z 
oceną 

Wykład będzie realizowany zdalnie (Moodle, 
Microsoft Teams, Team Speak) w podwójnym 
wymiarze godzinowym, w środy, w godzinach 9:45-
11:15 i 11:20-12:50 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym 
terminie, częściowo w godzinach wykładu z fizyki 
w czasie przerwy realizowanego w podwójnym 
wymiarze godzinowym 

III informatyka 
 

Zaliczenie z 
oceną 

mailto:bartecka@uni.opole.pl
mailto:gengel@uni.opole.pl
mailto:iksiaz@uni.opole.pl
mailto:kasiak@uni.opole.pl


 

dr hab. Dariusz Man, prof. UO, dariusz.man@uni.opole.pl 

Biofizyka zmysłów 
wykład i 
laboratorium 

I fizyka 2o Egzamin/Zali
czenie z 
oceną 

Wykład będzie realizowany zdalnie (e-mail) w 
podwójnym wymiarze godzinowym, w godzinach 
zgodnych z harmonogramem i dodatkowo w 
godzinach laboratorium z biofizyki zmysłów, w 
poniedziałki (13.15-14.45) 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie, 
w godzinach zgodnych z harmonogramem oraz 
zamiast zrealizowanego wcześniej wykładu  w 
poniedziałki (11.30-13.00) 
 
 

dr Ryszard Olchawa, rolch@uni.opole.pl 
 

Neuroinformatyka  
(wykład i 
laboratorium) 

II fizyka Zaliczenie z 
oceną 

Wykład będzie realizowany zdalnie w podwójnym 
wymiarze godzinowym, w godzinach zgodnych z 
harmonogramem i dodatkowo w godzinach 
laboratorium z Neuroinformatyki, w poniedziałki 
(12.45-14.15) 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie, 
w godzinach zgodnych z harmonogramem oraz 
zamiast zrealizowanego wcześniej wykładu  w 
poniedziałki (11.00-12.30) 

Oddziaływanie pól 
fizycznych na 
organizm człowieka 
(wykład i 
laboratorium) 

I fizyka 2o Zaliczenie z 
oceną 

Wykład będzie realizowany zdalnie w podwójnym 
wymiarze godzinowym, w godzinach zgodnych z 
harmonogramem i dodatkowo w godzinach 
laboratorium z Oddziaływania pól fizycznych na 
organizm człowieka w piątki (17.00 -17.45) 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie, 
w godzinach zgodnych z harmonogramem oraz 
zamiast zrealizowanego wcześniej wykładu  w 
piątki (16.15-17.00) 

dr hab. Ewa Pawelec, prof. UO, ewap@uni.opole.pl 

II pracownia 
fizyczna (Lab.) 

I Fizyka 2o Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia zostaną odrobione w terminach 
ustalonych w późniejszym czasie. Zagadnienia 
teoretyczne studenci mogą zdawać w ramach 
konsultacji (Skype), po uprzednim umówieniu z 
prowadzącym. 

dr Barbara Pytel, bpytel@uni.opole.pl 

Metody optyczne w 
diagnostyce i terapii 
(Lab.) 

II fizyka Zaliczenie z 
oceną 

 Zajęcia będą realizowane zdalnie zgodnie z 
harmonogramem, z tym, że w okresie 
zawieszenia, będą miały charakter rachunkowy 
(listy zadań i instrukcje przesyłane przez e-mail) 
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