
KOMUNIKAT Nr 5/2021
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 22.11.2021 wprowadzający

obowiązek nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość 
w semestrze zimowym 2021/2022 od dnia 24.11.2021 na poziomie wykładów.

§ 1. W związku z nasileniem pandemii COVID-19 na terenie Kraju oraz w oparciu o 
Komunikat JM  Rektora UWr. Nr 64/2021 z dnia 29.06.2021 r. Dziekan Wydziału Chemii 
UWr. wprowadza obowiązek prowadzenia wykładów w systemie zdalnym z wykorzystaniem 
metod i technik komunikacji na odległość w semestrze zimowym 2021/2022 od dnia 
24.11.2021 do dowołania.

§ 2. Obowiązek prowadzenia wykładów w systemie zdalnym obejmuje wszystkie grupy 
wykładowe gdzie zapisane jest od 10-ciu i powyżej studentów do grupy zajęciowej.

§ 3. W przypadku grup mniejszych osobowo (poniżej 10-ciu studentów) decyzję o 
prowadzeniu wykładu w systemie zdalnym lub stacjonarnym podejmuje Wykładowca w 
porozumieniu ze Studentami.

§ 4. Pozostałe formy zajęć dydaktycznych (seminaria, konwersatoria, laboratoria, praktyki 
studenckie, studenckie prace badawcze) prowadzone będą nadal w systemie stacjonarnym.

§ 5. Dziekan wydzieli salę dydaktyczną, która będzie otwarta od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:30 – 19:00  z przeznaczeniem na odsłuchiwanie wykładów, przez studentów, 
którzy  z przyczyn technicznych i czasowych nie będą mogli dotrzeć do miejsca zamieszkania 
przed rozpoczęciem zajęć.

§ 6. W zależności od zmian w sytuacji sanitarnej i epidemicznej oraz wytycznych, zaleceń i  
nakazów  prawa  powszechnie  obowiązującego warunki organizacji dydaktyki oraz 
egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 mogą podlegać zmianie.

§ 7. W sytuacji gdy ze względów organizacyjnych konieczna będzie zmiana terminu zajęć, 
Prowadzący  wykład w porozumieniu ze studentami może jednorazowo lub wielokrotnie 
zmieniać pierwotny termin realizacji zajęć. Informację o zmianach każdorazowo należy 
przesłać do Dziekanatu za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

§ 8. Uwagi końcowe

Wszelkie pytania natury  technicznej Pracownicy mogę kierować do członków Zespołu ds. 
zdalnego nauczania i e-learningu.

Wszelkie   pytania   natury   prawnej   dotyczącej   aspektów   nauczania   zdalnego 
Pracownicy   mogą kierować do Prodziekana ds. studenckich.



§ 9. Przepisy wchodzą w życie z dniem podpisania. 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr.
Dziekan Wydziału Chemii UWr.


