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Realizacja zajęć na WOiG w semestrze zimowym 2020/21
Zajęcia będą realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, które zakłada model mieszany. Znaczna
część zajęć: wykłady, konwersatoria i seminaria, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe,
odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia
odbywać się będą natomiast w formie stacjonarnej, z zachowaniem szczególnych zasad
bezpieczeństwa.
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98097/zarzadzenie_nr_86r20_rektora_uniwersytetu_gdan
skiego_z_dnia_24_sierpnia_2020_roku_w_sprawie_organizacji_dzialalnosci_dydaktycznej_i_nauko
wo-badawczej

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć on-line
Zajęcia on-line mogą być realizowane za pośrednictwem platform:
• Portal Edukacyjny UG,
• Ms Teams,
• Dziekan, na wniosek Prowadzącego zajęcia, może wskazać inne platformy i aplikacje, które
ze względu na efektywność kształcenia są najlepszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie
efektów uczenia się.
Zajęcia powinny być realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem zajęć.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/R/20 udostępnienie studentom i doktorantom materiałów do
samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

Wykłady
Sugeruje się, aby wykład prowadzony on-line za pośrednictwem platformy Ms Teams był
nagrywany z możliwością odtworzenia w trybie off-line na Ms Stream tylko przez Studentów
mających dostęp do grupy zajęciowej.
(Studenci często podkreślali problemy techniczne, jakości połączenia internetowego w czasie zajęć;
umieszczenie nagranego wykładu pozwoli Studentom, którzy z różnych powodów nie mogli
uczestniczyć w zajęciach, na odtworzenie wykładu w dowolnych ramach czasowych ustalonych
przez Prowadzącego zajęcia).
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Ćwiczenia/konwersatoria/seminaria/pracownie
Zajęcia powinny być realizowane on-line z zaangażowaniem wszystkich uczestników zajęć.
Rekomendowane platformy pozwalają na komunikowanie się podczas zajęć za pomocą tablicy przy
użyciu tekstu pisanego, prezentacji, audio lub video, publikowanie on-line materiałów i zadań dla
Studentów, tworzenie testów, przeglądanie i sprawdzanie prac Studentów i przesyłanie im
informacji zwrotnych. Na platformie Ms Teams zajęcia mogą być też nagrywane i odtworzone
w trybie off-line w dowolnym momencie.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć stacjonarnych
Zajęcia laboratoryjne
Stacjonarnie realizowane są wyłącznie zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność
uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane w całości lub w części w bezpośrednim
kontakcie z Prowadzącym. Zajęcia stacjonarne będą blokowane.
Prowadzący zajęcia powinni przewidzieć alternatywne możliwości realizacji zajęć i formy zaliczeń
dla Studentów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli uczestniczyć w blokach stacjonarnych.
Zachęca się Prowadzących do nagrywania aktywności podczas zajęć stacjonarnych i udostępniania
materiałów.
Studenci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych
powinni niezwłocznie drogą mailową poinformować Prowadzących zajęcia oraz właściwego
Prodziekana o nieobecności oraz jej przyczynach.
Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy
badawczej Studentów i doktorantów również w systemie zdalnym.

Organizacja zajęć laboratoryjnych powinna być realizowana zgodnie z:
1. Zarządzeniem nr 112/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w budynkach
Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98627/zarzadzenie_nr_112r20_rektora_uniwersyt
etu_gdanskiego_z_dnia_25_wrzesnia_2020_roku_w_sprawie_wymogow_bezpieczenstwa_z
wiazanych_z_realizacja_zajec_w
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2. opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi
zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach
(Treść pisma GIS)
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwaorganizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Nieobecność na zajęciach
W przypadku nieobecności na zajęciach stacjonarnych lub realizowanych on-line Student zgłasza
nieobecność osobie Prowadzącej zajęcia, zgodnie z § 12. pkt. 3 Regulaminu Studiów UG,
nieobecność usprawiedliwia Prowadzący zajęcia, a usprawiedliwienie nieobecności powinno
nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
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