
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 

Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15.09.2022 w sprawie zasad kształcenia na odległość  

obowiązujących na Wydziale Chemii w semestrze zimowym 2022/2023 od dnia 06.10.2022 

do odwołania lub zmiany odpowiedniego Zarządzenia JM Rektora w/w sprawie. 

 

 

§1. W oparciu o Zarządzenie 190/2022 JM Rektora UWr. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w 

sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. wprowadza ograniczenie możliwości prowadzenia zajęć 

zdalnych.  

 

§2. Zajęcia w całości zdalne mogą być prowadzone wyłącznie na poziomie wykładów za 

zgodą Dziekana (Prodziekana właściwego). Wykładowca zobowiązany jest złożyć 

odpowiedni wniosek w tej sprawie na 14 dni przed rozpoczęciem każdego nowego semestru r. 

akad. 2022/23. Wykładowca w pierwszym tygodniu zajęć musi również uzyskać zgodę 

studentów (2/3 grupy) na prowadzenie wykładu w sposób zdalny. Egzamin z przedmiotu 

(wykładu) prowadzonego zdalnie może, lecz nie musi, być przeprowadzony w sposób zdalny, 

każdorazowo decyduje Wykładowca. 

 

§3. Pozostałe formy prowadzenia i zaliczenia zajęć, takie jak: seminaria, konwersatoria, 

laboratoria, praktyki studenckie, studenckie prace badawcze lub dyplomowe, zaliczenia 

cząstkowe, zaliczenia końcowe, należy co do zasady prowadzić w systemie stacjonarnym 

przy pełnym nominalnym obciążeniu osobowym sal dydaktycznych i pracowni studenckich. 

 

§4. Dopuszczalne jest aby wymienione, drobne składowe procesu dydaktycznego, takie jak: 

kolokwia wejściowe, kartkówki, sprawdziany, praca w grupach projektowych, deponowanie 

sprawozdań, deponowanie prac, prezentacji i projektów, umieszczanie materiałów do zajęć, 

inne drobne formy e-learningu, prowadzone były za zgodą studentów w sposób zdalny w 

trakcie realizacji wszystkich pozostałych form kształcenia wymienionych w §3. Praktyka taka 

nie wymaga osobnej zgody Dziekana. 

 

§5. 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 2022/2023 mogą podlegać zmianie. 

 

§6. Uwagi końcowe 

 

Wszelkie pytania natury technicznej Pracownicy mogą kierować do członków Zespołu ds. 

zdalnego nauczania i e-learningu. Pytania natury prawnej dotyczącej aspektów nauczania 

zdalnego Pracownicy mogą kierować do Prodziekana ds. studenckich. 

 

§7. Przepisy wchodzą w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. 


