
KOMUNIKAT  

Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 stycznia 2022r.  

w sprawie organizacji kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów 

dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022. 

 

 

§ 1. W związku z nasileniem pandemii COVID-19 na terenie Kraju oraz w oparciu o 

Zarządzenie JM Rektora UWr. Nr 13/2022 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w semestrze 

zimowym w roku akademickim 2021/2022, Dziekan Wydziału Chemii UWr. wprowadza 

obowiązek prowadzenia: wykładów, seminariów, konwersatoriów w systemie zdalnym z 

wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość do końca semestru zimowego 

2021/2022.  

 

§ 2. Zajęcia laboratoryjne oraz pracownie dyplomowe i badawcze prowadzone będą nadal w 

systemie stacjonarnym do końca semestru zimowego 2021/2022.  

 

§ 3. Wszystkie zaliczenia: seminariów, konwersatoriów i laboratoriów prowadzone będą 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Prowadzących ze studentami, stacjonarnie lub zdalnie. 

O formie zaliczenia decyduje Prowadzący (Koordynator) dany przedmiot. Prowadzący nie ma 

obowiązku zgłaszania do Dziekana w jakiej formie przeprowadzi zaliczenie z danego składnika 

przedmiotu.  

 

§ 4. Prowadzący zobowiązany jest na 7 dni przed planowanym terminem zaliczenia podać 

Studentom precyzyjną informację o sposobie przeprowadzenia zaliczenia zarówno w formie 

zdalnej lub stacjonarnej. Jeśli regularne zajęcia były prowadzone stacjonarnie to zaliczenie z 

definicji może być prowadzone w systemie stacjonarnym. 

 

§ 5. Dziekan zobowiązany jest do przygotowania wykazu (listy) zajęć prowadzonych na 

Wydziale Chemii UWr. stacjonarnie do końca semestru zimowego 2021/22. Wykaz bieżący 

przedmiotów gdzie laboratorium/seminarium było lub jest prowadzone stacjonarnie do końca 

semestru zimowego 2021/22 jest dostępny do wglądu w Załączniku 1 niniejszego Komunikatu.  

 

§ 6. Przeprowadzenie w sesji zimowej egzaminu z danego przedmiotu w systemie 

stacjonarnym w obostrzeniach GIS wymaga każdorazowo uzyskania zgody Dziekana 

(względnie prodziekanów dydaktycznych). Podania należy przesyłać do rozpatrzenia 

wyłącznie za pomocą służbowej poczty elektronicznej. 

 

§ 7. Dziekan zobowiązuje wszystkich Pracowników, którzy będą przeprowadzać egzamin 

stacjonarny do zgłoszenia tego faktu poprzez podanie pełnej nazwy przedmiotu w ankiecie w 

aplikacji MS Forms do dnia 27 stycznia 2022 r. Brak zgłoszenia przedmiotu w terminie będzie 

jednoznaczny z brakiem możliwości przeprowadzenia egzaminu w systemie stacjonarnym. 

Link do ankiety w aplikacji MS Forms zostanie przesłany na służbowy adres e-mailowy 

Pracowników WCh UWr. niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszego Komunikatu. 

 

§ 8. Prowadzący zobowiązany jest na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu podać 

Studentom precyzyjną informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu zarówno w formie 

zdalnej lub stacjonarnej.  



 

§ 9. Dziekan sporządza wykaz egzaminów przeprowadzanych stacjonarnie i informuje o tym 

studentów do dnia 28 stycznia 2022 r. w odrębnym Komunikacie. 

 

§ 10. W zależności od zmian w sytuacji sanitarnej i epidemicznej oraz wytycznych, zaleceń i 

nakazów prawa powszechnie obowiązującego warunki organizacji dydaktyki oraz zaliczeń i 

egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą podlegać zmianie. 

 

§ 11. Przepisy wchodzą w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik 1 

 

27-AI-S2R1-BSpI Analityka Instrumentalna I 

27-CHAn-S1R2-AnMin Analiza minerałów 

27-CHAn-S1R2-AnRuSt Analiza rud i stopów metali 

27-CHAn-S1R3-AnSl Analiza śladowa 

27-CHAn-S1R3-AnZOrg Analiza związków organicznych 

27-CHAn-S1R3-MetChr Podstawy Chromatografii 

27-CHEn-S1-GChL Green Chemistry 

27-CHEn-S1R1-FofChL Fundamentals of Chemistry 

27-CHEn-S1R1-SinLL Safety in a chemical laboratory 

27-CHEn-S1R3-ChTechL Chemical Technology 

27-CHEn-S1R3-PhyChL Physical Chemistry 

27-CHEn-S2-CatGrChL Catalysis and Green Chemistry 

27-CHEn-S2-ForChL Forensic chemistry 

27-CHEn-S2R1-AOrCh Advanced organic chemistry 

27-CHEr-La-GCh Green Chemistry 

27-CHEr-La-InoChBas Inorganic chemistry 

27-CHEr-Zi-InoChBas Inorganic Chemistry – basic 

27-CHLa-S2-KatOSr Kataliza w ochronie środowiska 

27-CHMED-S1R1-BwLL Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym 

27-CHMED-S1R1-FBioL Fizyka z elementami biofizyki 

27-CHMED-S1R1-PChL Podstawy chemii 

27-CHMED-S1R2-ChBOL Chemia bioorganiczna 

27-CHMED-S1R2-ChOrL Chemia organiczna 

27-CHMED-S1R2-ChZy Chemia żywności 

27-CHMED-S1R3-BChNL Biologiczna chemia nieorganiczna 

27-CHMED-S1R3-BMag Biomagnetyzm 

27-CHMED-S1R3-ChFL Chemia fizyczna 

27-CHMED-S1R3-ChKIL Chemia komórki I 

27-CHMED-S1R3-TChL Technologia chemiczna z elementami biotechnologii 

27-CHMED-S2R1-BSpI Metody  fizyko-chemiczne i bioanalityczne w  chemii leków I 

27-CHMED-S2R1-FSt Fotochemia stosowana 

27-CHMED-S2R1-MChr Metody chromatograficzne w analityce chemicznej 

27-CHMED-S2R1-ZChO Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków 

27-CHMED-S2R2-BiSO Biospektroskopia oscylacyjna 

27-CHMED-S2R2-EMed Enzymologia medyczna i technologia enzymatyczna w produkcji leków 

27-CHMED-S2R2-MiKo Mikrobiologia w kosmetologii 

27-CHMED-S2R2-MiPrz Mikrobiologia przemysłowa 

27-CHMED-S2R2-NLek Nośniki Leków 

27-CHMED-S2R2-PoMe Polimery w medycynie 

27-CHM-S2R1-BSpI Zastosowania materiałów chemicznych 

27-CHO-S2R1-BSpI Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka 

27-CH-S1R1-BwLL Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym 

27-CH-S1R1-PChL Podstawy chemii 



27-CH-S1R2-ChNL Chemia nieorganiczna 

27-CH-S1R3-AnInsL Analityka Instrumentalna 

27-CH-S1R3-PodChrL Podstawy chromatografii 

27-CH-S2EM-ComDM Computer design and modelling of new materials 

27-CH-S2EM-MolMag Molecular magnetism 

27-CH-S2La-Chmet Chemometria 

27-CH-S2La-FotSt Fotochemia stosowana 

27-CH-S2La-MagMol Magnetyzm molekularny 

27-CH-S2La-MDMol Metody dynamiki molekularnej ab initio 

27-CH-S2R1-CHNBSpI Związki metali przejściowych w katalizie 

27-CH-S2R1-ElPrOs Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole 

27-CH-S2R1-EmGl Emisja głosu 

27-CH-S2R1-MKwChII Metody komputerowe w chemii II 

27-CH-S2R1-PePrNa Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela 

27-CH-S2R2-DydCh Dydaktyka chemii-liceum 

27-CH-S2R2-FizDiel Fizykochemia dielektryków 

27-CH-S2R2-TSzE Technika szkolnego eksperymentu 

27-CH-S2Zi-BispOs Biospektroskopia oscylacyjna 

27-CH-S2Zi-ChASz Chemia w archeologii i sztuce 

27-CH-S2Zi-ChKrym Chemia kryminalistyczna 

27-CH-S2Zi-Kryst Krystalografia 

27-CH-S2Zi-PolMed Polimery w medycynie 

27-CH-S2Zi-PrMLum Projektowanie materiałów luminescencyjnych 

27-CH-S2Zi-WMChr Współczesne metody chromatograficzne 

27-CH-S2Zi-WsMAn Współczesne metody analiz 

27-CHTS-S1R1-BwLL Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym 

27-CHTS-S1R1-FBioL Fizyka z elementami biofizyki 

27-CHTS-S1R1-PMDLL Podstawy medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

27-CHTS-S1R2-Biomat Biomateriały 

27-CHTS-S1R2-ChOrgL Chemia organiczna 

27-CHTS-S1R2-PolMed Polimery medyczne 

27-CHTS-S1R3-BioChL Biochromatografia 

27-CHTS-S1R3-ChAnCh Chemometria w analityce chemicznej 

27-CHTS-S1R3-MChAn Modyfikacja chemiczna w analizie związków organicznych 

27-CHTS-S1R3-OKWPA Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych 

27-CHTS-S1R3-PSpML Praktyczna spektrometria mas 

27-CHTS-S2R1-ChASB Chemia w archeologii i sztuce – badania eksperckie 

27-CHTS-S2R1-COSML Chemia organiczna szlaków metabolicznych 

27-CHTS-S2R1-MAAKS Mechanizacja i Automatyzacja w analizie klinicznej i środowiskowej 

27-CHTS-S2R1-MChAC Metody chromatograficzne w analityce chemicznej 

27-CHTS-S2R1-RAChI Rzetelność w analityce chemicznej I 

27-CHTS-S2R1-RChSr Rodniki w chemii i środowisku 

27-CHTS-S2R1-SpBST Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej do badania substancji 

toksycznych 

27-CHTS-S2R1-ZKMSKL Związki koordynacyjne metali w syntezie katalitycznej 

27-CHTS-S2R1-ZSpMK Zaawansowana spektrometria mas w chemii kryminalistycznej 

27-CHTS-S2R2-MetKry Metabolomika kryminalistyczna 



27-CHTS-S2R2-SpOSSl Spektroskopowe metody oznaczeń substancji śladowych 

27-MAn-S1R3-SpElwPr Spektroskopia elektronowa w praktyce 

27-Med-S1R2-ChKosm Chemia kosmetyczna 

27-M-S1R3-OdMczf Oddziaływania międzycząsteczkowe i zjawiska międzyfazowe 

27-OI-S1R3-MoChF Molekularna chemia fizyczna 

27-OMAn-S1R3-Elekt Elektrochemia - podstawy 

27-OM-S1R3-ESOrg Elementy Syntezy Organicznej 

27-OSI-S1R3-EChPN Elementy chemii produktów naturalnych 

27-SAn-S1R3-MonSrod Monitoring środowiska 

 


