
Komunikat Nr  5/2020 

Dziekana Wydziału Geoinżynierii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 1 października 2020 roku 
 

w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020Z 

 

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

 

1. W semestrze zimowym 2020Z zajęcia dydaktyczne na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą realizowane, zgodnie z wytycznymi Rektora,  

w systemie hybrydowym (część zajęć stacjonarnie, część zdalnie). W sposób stacjonarny 

prowadzone będą tylko te zajęcia, których nie można zrealizować w sposób zdalny. 

2. Zajęcia dla Studentów I roku (semestr 1) studiów stacjonarnych rozpoczynają się od 

19.10.2020. Pierwsze zjazdy dla Studentów I roku (semestr 1) studiów niestacjonarnych 

zaplanowane są w terminie 16-18.10.2020. Pozostałe roczniki rozpoczynają zajęcia od 

5.10.2020 zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. 

3. Plan zajęć, zamieszczony na stronie www Wydziału Geoinżynierii przygotowany jest  

z uwzględnieniem realizacji zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej. W przypadku realizacji zajęć 

w formie stacjonarnej podane są konkretne daty tych zajęć oraz sale, w których będą one 

realizowane. W tygodniach, w których zaplanowane są zajęcia w formie stacjonarnej, nie są 

realizowane zajęcia w formie zdalnej – proszę zwracać szczególną uwagę na daty zajęć. Taka 

forma realizacji zajęć powoduje, że w semestrze część przedmiotów prowadzonych w formie 

zdalnej lub hybrydowej, nie jest zaplanowana jak w latach ubiegłych na 15 spotkań, tylko na 

mniejszą ich ilość. Proszę zwracać uwagę na zaplanowany czas zajęć – w planie może on być 

dłuższy niż np. 2 godz. lekcyjne). Każdy Pracownik ma obowiązek zrealizować liczbę godzin 

danego przedmiotu zgodnie z sylabusem przedmiotu. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć w trybie zdalnym zobowiązuję wszystkich Prowadzących zajęcia do 

założenia Zespołów dla poszczególnych przedmiotów w programie MS Teams. Kontakt ze 

studentami należy nawiązać  korzystając z systemu USOSweb. 

5. Podczas realizacji zajęć w formie stacjonarnej proszę o bezwzględne stosowanie się do 

obowiązujących na Uniwersytecie wymogów prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia 

epidemicznego. 

 

 

 

Dziekan 
 
 

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM 
 


