Komunikat Dziekana
Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 15 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 BBiB UJ wprowadza się następujące terminy odbywania zajęć
dydaktycznych oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej w roku
akademickim 2019/20:


zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone do 31 lipca 2020 r.,



letnia sesja egzaminacyjna będzie się odbywać w dniach od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.



letnia sesja poprawkowa będzie się odbywać w dniach od 1 września do 15 września 2020 r.

1.2 Do końca roku akademickiego 2019/2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy
i zaliczenia odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Wszelkie prace w laboratoriach z udziałem
studentów (studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich) w ramach pracowni specjalizacyjnych,
licencjackich i magisterskich są wstrzymane.
1.3 Harmonogramy sesji egzaminacyjnych będą ogłaszane na stronie internetowej Wydziału po
zaakceptowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów wprowadzonych zmian
w formie, metodach oraz kryteriach weryfikacji efektów uczenia się.

2. Organizacja egzaminów dyplomowych
2.1 Wszystkie egzaminy dyplomowe będą się odbywały w formie zdalnej.
2.2 Sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej 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. Szczegółowa forma
przeprowadzenia egzaminów magisterskich i licencjackich na WBBiB określona zostanie
w osobnych komunikatach.

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 .
3.2 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń podczas
sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych sprawują:

 na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – Prodziekan ds. dydaktyki;
 na studiach doktoranckich – Kierownik studiów doktoranckich;
 na studiach podyplomowych – Kierownik studiów podyplomowych;
 w przypadku kursów realizowanych w ramach programu Erasmus+ - Prodziekan
ds.dydaktyki w porozumieniu z Koordynatorem programu Erasmus.
3.3 Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Dziekan Wydziału
i Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki.
Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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