
 

 

 

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej w okresie zawieszenia 
Uczelni w związku z pan

 
Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 

198/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. z późn. zm.) 
oraz pisma Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 11 marca 2020 r., 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Inform
 

Wprowadza się wytyczne odnośnie sposobu realizacji zadań dydaktycznych
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni 
w związku z epidemią cowid19.
 

Wszyscy pracownicy Wydziału
zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć z zastosowaniem technik zdalnego 
nauczania, np. przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach platformy Moodle 
i/lub Teamspeak, w szczególności:

 
1. wykłady dla studentó

drogą elektroniczną z jednoczesną obecnością i możliwością kontaktu on
pracownika, w terminach (godzinach) przewidzianych harmonogramem 
studiów, 

2. zajęcia o charakterze projektowym, 
kontaktu bezpośredniego studentów z prowadzącym należy realizować 
zdalnie (dotyczy to także prac dyplomowych),

3. zdalnie należy realizować także laboratoria i konwersatoria, jeśli ich specyfika 
to umożliwia, 

4. w przypadku zajęć bezwzględnie wymagających obecności studentów 
w pracowniach dydaktycznych, koordynator kierunku studiów powinien 
przewidzieć możliwość ich odłożenia i realizacji w późniejszym terminie, a w to  
miejsce skomasować inne zajęcia na danym roku i kier
przeprowadzenia zdalnie. 

 

1. Odbyte zajęcia w formie zdalnej będą traktowane jako zrealizowane.
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POSTANOWIENIE NR 2/2020 
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Opolskiego 
 

z dnia 12 marca 2020 r. 
 

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej w okresie zawieszenia 
Uczelni w związku z pandemią cowid19 

 

§ 42 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 
2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. z późn. zm.) 

oraz pisma Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 11 marca 2020 r., 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki postanawia, co następuje: 

§ 1 
Wprowadza się wytyczne odnośnie sposobu realizacji zadań dydaktycznych

Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni 
w związku z epidemią cowid19. 

§ 2 
Wszyscy pracownicy Wydziału, co do zasady, prowadzą wszystkie swoje zajęcia 

zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć z zastosowaniem technik zdalnego 
nauczania, np. przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach platformy Moodle 

w szczególności: 

wykłady dla studentów i doktorantów należy przeprowadzić i/lub udostępniać 
drogą elektroniczną z jednoczesną obecnością i możliwością kontaktu on
pracownika, w terminach (godzinach) przewidzianych harmonogramem 

zajęcia o charakterze projektowym, seminaryjnym, które nie wymagają stałego 
kontaktu bezpośredniego studentów z prowadzącym należy realizować 
zdalnie (dotyczy to także prac dyplomowych), 
zdalnie należy realizować także laboratoria i konwersatoria, jeśli ich specyfika 

ku zajęć bezwzględnie wymagających obecności studentów 
w pracowniach dydaktycznych, koordynator kierunku studiów powinien 
przewidzieć możliwość ich odłożenia i realizacji w późniejszym terminie, a w to  
miejsce skomasować inne zajęcia na danym roku i kierunku, możliwe do 
przeprowadzenia zdalnie.  

§ 3 
Odbyte zajęcia w formie zdalnej będą traktowane jako zrealizowane.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej w okresie zawieszenia zajęć na 

§ 42 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 
2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. z późn. zm.) 

oraz pisma Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 11 marca 2020 r., Dziekan 
atyki postanawia, co następuje:  

Wprowadza się wytyczne odnośnie sposobu realizacji zadań dydaktycznych na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni  

, co do zasady, prowadzą wszystkie swoje zajęcia 
zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć z zastosowaniem technik zdalnego 
nauczania, np. przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach platformy Moodle 

w i doktorantów należy przeprowadzić i/lub udostępniać 
drogą elektroniczną z jednoczesną obecnością i możliwością kontaktu on-line 
pracownika, w terminach (godzinach) przewidzianych harmonogramem 

seminaryjnym, które nie wymagają stałego 
kontaktu bezpośredniego studentów z prowadzącym należy realizować 

zdalnie należy realizować także laboratoria i konwersatoria, jeśli ich specyfika 

ku zajęć bezwzględnie wymagających obecności studentów  
w pracowniach dydaktycznych, koordynator kierunku studiów powinien 
przewidzieć możliwość ich odłożenia i realizacji w późniejszym terminie, a w to  

unku, możliwe do 

Odbyte zajęcia w formie zdalnej będą traktowane jako zrealizowane. 



2. Każdy pracownik zobowiązany jest do prowadzenia Karty zajęć zdalnych  
w celu ewidencji podjętych działań, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 
Postanowienia. 

3. W przypadkach wątpliwych należy podjąć własną inicjatywę, w porozumieniu  
z koordynatorem kierunku, mając na uwadze osiągnięcie zaplanowanych 
efektów uczenia się. 

 
 

§ 4 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Dziekan 

Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 

 
 
 

 

 




