OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW

dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym
•

Zajęcia dydaktyczne (programowe) w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale
Chemicznym rozpoczną się 5 października i będą prowadzone w trybie mieszanym,
wg. wytycznych podanych w poprzednim ogłoszeniu.

•

1 października jest dniem organizacyjnym, przeznaczonym na rejestrację na
Platformie Zdalnej Edukacji - PZE (proszę starostów grup o kontakt mailowy
z prowadzącymi, w celu otrzymania kodów dostępu do poszczególnych przedmiotów i o
przekazanie kodów całej grupie).
Logowanie do PZE odbywa się wyłącznie poprzez login i hasło stosowane
w domenach: polsl.pl i student.polsl.pl

• Zajęcia będą się odbywały zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na stronie
internetowej Uczelni i Wydziału (w rozkładzie zajęć będzie zaznaczone, które zajęcia
odbywają się zdalnie, a które kontaktowo – wtedy podany będzie nr sali).
Rozkład zajęć jest w trakcie układania i może ulegać zmianom, proszę o sprawdzanie na
bieżąco po 28 września.
• Na zajęciach obowiązkowych wymagana jest obecność studenta, zgodnie z Regulaminem
Studiów - zdalna forma prowadzenia zajęć nie zwalnia z obecności.
• Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym. Po zakończeniu każdego bloku
zajęć, możliwe będzie zaliczenie zajęć i/lub zdanie egzaminu. Przy czym bezpośrednio po
zakończeniu bloku będzie dostępny tylko jeden termin egzaminu, a pozostałe terminy
będą wyznaczone w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z podanym przez JM Rektora
harmonogramem organizacji roku. Kolejność bloków będzie widoczna w rozkładzie zajęć
dostępnym na stronie internetowej.
•

Wszystkie przedmioty będą miały założone kursy na Platformie Zdalnej Edukacji.
Platforma Zdalnej Edukacji będzie też podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy
Studentami i Prowadzącymi (będą tam umieszczane wszystkie informacje dotyczące
prowadzonych zajęć, koniecznych zmian, linków do wykładów odbywających się za
pomocą komunikatorów Zoom lub Microsoft Teams).

•

W roku akademickim 2020/2021 konsultacje z prowadzącymi będą odbywały się
wyłącznie zdalnie (wykaz terminów i „miejsc” konsultacji zostanie zamieszczony na PZE,
po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu harmonogramu).

•

Zajęcia kontaktowe będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad
bezpieczeństwa, które zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.
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