
Zasady realizacji zajęć w r.a. 2020/2021 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM 

Część I. Organizacja zajęć w siedzibie uczelni: 

1. W siedzibie uczelni realizowane są wyłącznie ćwiczenia, seminaria, warsztaty oraz praktyki. 

2. Zajęcia w siedzibie uczelni odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. 

3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci oraz prowadzący przypisani do danej 

grupy zajęciowej.  

4. Uczestnicy zajęć (nauczyciele akademiccy, studenci, obsługa techniczna) zobowiązani są 

do przestrzegania procedur bezpieczeństwa określonych przez władze uczelni. 

5. Praktyki realizowane są wyłącznie w jednostkach wskazanych przez Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM. 

 

Część II. Organizacja zajęć zdalnych: 

1. Wykłady i seminaria na wszystkich kierunkach studiów mogą być realizowane w formie 

zdalnej. Wykłady realizowane są dla całego rocznika studentów, seminaria realizowane są 

dla grup studenckich, zgodnie z  harmonogramem zajęć określonym przez Dziekanat. 

2. Najpóźniej na pierwszych zajęciach prowadzący zobowiązany jest przedstawić studentom 

harmonogram udostępniania wykładów w formie asynchronicznej oraz wskazać platformę 

na której materiał będzie udostępniony. W sytuacji, gdy wszystkie wykłady prowadzone są 

w formie asynchronicznej, prowadzący może wskazać termin konsultacji podczas, których 

możliwe jest wyjaśnienie studentom materiału z wykładu. Konsultacje mogą być 

prowadzone w formie zdalnej. 

3. Prowadzący zobowiązany jest ustalić, w porozumieniu ze studentami, termin odrobienia 

zajęć prowadzonych zdalnie, w sytuacji gdy zajęcia nie mogą się odbyć zgodnie 

z harmonogramem. Niedopuszczalne jest przekazanie studentom materiałów 

dydaktycznym w zamian za realizację zajęć w czasie rzeczywistym. O zmianie terminu zajęć 

prowadzący informuje Dziekanat drogą mailową. 

4. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemów 

udostępnionych przez UJ czyli platformy Pegaz, MS Teams itp. W ramach zajęć zdalnych 

dopuszcza się wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, jeśli jest ono niezbędne 

do realizacji określonych w sylabusie przedmiotu celów kształcenia, pod warunkiem, że 

student korzysta z oprogramowania bezpłatnie. Niedopuszczalne jest korzystanie 

z oprogramowania wymagającego od studenta wniesienia opłaty. 



5. W ramach zajęć zdalnych prowadzonych w czasie rzeczywistym (synchronicznie) 

prowadzący powinien przewidzieć przerwy. Zaleca się organizowanie przerwy nie rzadziej 

niż co 45 minut. 

6. Zajęcia realizowane w czasie rzeczywistym mogą być nagrywane, wyłącznie po uzyskaniu 

zgody wszystkich osób, które uczestniczą w zajęciach, niedopuszczalne jest udostępnianie 

nagrań z zajęć osobom nieuprawnionym – innym niż uczestnicy grupy. Zakaz 

upowszechniania dotyczy zarówno prowadzących, jak i studentów. 

7. Student ma prawo uczestniczyć w zajęciach zdalnych, z inną grupą niż ta do której został 

przypisany przez Dziekanat, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia 

co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć.  


