
ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

01.10.2020 r (czwartek) budynek Wydziału Chemii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14 wejście dla studentów od strony 

ul. Szczytnickiej między godziną 10:00 a 13:00 będą wydawane: legitymacja studencka (w przypadku 

wniesienia opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne w wyznaczonym terminie), potwierdzenie odbioru 

legitymacji. Będzie jednorazowo wpuszczane po 10 osób. 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Chemii UWr,  

ul. F. Joliot-Curie 14. w godz. 9:00 – 14:00, tel. 71 375 72 90, -91, -92, e-mail: dziekanat@chem.uni.wroc.pl 

 

Zajęcia rozpoczynają się od 2 października br. zgodnie z planem zajęć. 

 

Pomoc materialna  

Informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie 

https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/ 

Informacje w sprawie stypendium: Dziekanat Wydziału Chemii UWr, tel. 71 375 72 92,  

e-mail: agnieszka.tokarz@chem.uni.wroc.pl 

 

Informacje dotyczące  nauki języka obcego 
 
Studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, niemiecki, 
francuski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, 
który dobrze znają.  
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach chemia oraz chemia i toksykologia sądowa zgodnie  
z programem studiów rozpoczynają  lektorat w 3 semestrze (semestr zimowy 2021/2022).  
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych  
w marcu-maju 2021 r.  
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia medyczna rozpoczynają  lektorat zgodnie z programem 
studiów  w semestrze 2 (semestr letni  2020/2021), 
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej, studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w 
listopadzie- grudniu 2020 r. 
Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: 
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/lektoraty/2-lektoraty 
 
Informacje dotyczące szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 
Szkolenie  BHP i PPoż. jest obowiązkowe  i odbywa się metodą kształcenia  na odległość. Materiał szkoleniowy i test, którego 
zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, 
prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem 
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl.  
Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych  
w CKO UWr. 
Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: 
Termin 1 - od 1 października do 30 listopada 2020 r., 
Termin poprawkowy - od 15 marca do 30 marca 2021 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w 
pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli, 
W przypadku powtarzania szkolenia lub nieprzystąpienia do niego w pierwszym terminie pobierana jest opłata w wysokości 
150 zł. 

 
Ubezpieczenie NNW i OC 
W Dziekanacie można ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok 

akademicki 2020/2021.  
Składka na ubezpieczenie NNW wynosi 60 zł przy sumie ubezpieczenia 40 000 zł.,  
Składka na ubezpieczenie OC wynosi 60 zł przy sumie gwarancyjnej 50 000 zł. 
Okres ubezpieczeń wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 
Termin zbierania składek do 30 listopada 2020 r. 
Szczegółowy zakres ubezpieczeń będzie dostępny na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/ 
 
Rejestracja internetowa na przedmioty 
Na Wydziale Chemii studenci mają obowiązek zapisać się do grup zajęciowych przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 
do wyboru, zgodnie z planem studiów oraz planem tygodniowym zajęć. 
Internetowa rejestracja odbędzie się w terminie od 26 września br. godz. 8:00 do 30 września br. godz. 23:59. 
Plany zajęć publikowane są na stronie: https://chem.uni.wroc.pl/pl/plany-zajec . 
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