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Komunikat
Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od
dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca
2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu
egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19)

1. Obowiązujące terminy i organizacja zajęć dydaktycznych
1.1. Na Wydziale Biologii UJ utrzymuje się obowiązujące terminy odbywania zajęć
dydaktycznych oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj.:
· do 14 czerwca 2020 r. trwają zajęcia dydaktyczne,
· w dniach 15 – 29 czerwca 2020 r. odbywa się letnia sesja egzaminacyjna,
· w dniach 1 – 15 września 2020 r. odbywa się letnia sesja poprawkowa.
1.2. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego oraz egzaminy i zaliczenia w obydwu
terminach sesji letniej odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
1.2.1. Wyjątek stanowi kurs „Fotografia przyrodnicza” realizowany w ramach
projektu Doskonały Uniwersytet, który odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem
po akceptacji uczestnictwa przez studentów w terminie uzgodnionym przez
koordynatora kursu.
1.3. Harmonogramy sesji egzaminacyjnych są ogłoszone na stronach internetowych jednostek
Wydziału wraz z informacją o narzędziu informatycznym zastosowanym do ich zdalnego
przeprowadzenia, tj. Platformie elearningowej Pegaz lub Office 365 (w szczególności MS
Forms).
1.4. Prace dyplomowe powinny zostać przygotowane w oparciu o zgromadzone
dotychczasowo dane. W przypadku niewystarczającej liczby danych praca dyplomowa może
zostać uzupełniona o dane bibliograficzne i metaanalizy.
2. Organizacja egzaminów dyplomowych

2.1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach określonych przez poszczególne
Instytuty do 30 lipca br.
2.2. Wszystkie egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej, z zastosowaniem MS
Teams.
2.3. Sposób organizacji egzaminów dyplomowych odbywających się po tym terminie będzie
określony w kolejnym komunikacie i dostosowany do panującej sytuacji epidemicznej.
2.4. Sposób przeprowadzenie egzaminów dyplomowych z zastosowaniem MS Teams określa
Zarządzenie Rektora nr 41 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zasad regulujących organizację
weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z
wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
2.5. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów
dyplomowych i wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zostaną
udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku Wydziału po uprzednim
uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora danego Instytutu.
3. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, sesji
egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych
3.1. Prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach i formach studiów realizowanych na
Wydziale są zobowiązani do przygotowania i zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
egzaminów i zaliczeń w sesjach egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych.
3.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń
podczas sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych sprawują:
· na studiach I i II stopnia - z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału,
· na studiach doktoranckich – kierownicy studiów doktoranckich;
· na studiach podyplomowych – kierownicy studiów podyplomowych;
· w przypadku kursów realizowanych w ramach programu Erasmus+ - koordynatorzy
Erasmusa oraz z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału.
3.3. Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Dziekan Wydziału
i Prodziekan Wydziału ds. studenckich.
Komunikat wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.
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