Komunikat nr 1/20-21 prodziekana ds. dydaktyki
w sprawie: zasad postępowania w czasie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21,
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

I.

Zgodnie z decyzją JM Rektora UJ od dnia 17 października 2020 r. do odwołania,
kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym,
z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą odbywać się na zasadach
dotychczasowych (stacjonarnie) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

II.

Za sporządzenie listy przedmiotowych zajęć praktycznych odpowiada Dziekan
danego Wydziału UJ. Zmianę trybu stacjonarnego zajęć praktycznych na zdalny
można wprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody
Rektora UJ.

III.

Szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość zawarte są w Komunikacie nr 29 Prorektora UJ ds.
dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku

IV.

Zajęcia praktyczne, które w bieżącym semestrze powinny się odbywać w formie
stacjonarnej w siedzibie uczelni, ze względu na konieczność uzyskania przez
studentów odpowiednich efektów uczenia w zakresie umiejętności obejmują:
1. Ćwiczenia, które wymagają sprzętu oraz infrastruktury specjalistycznej
dostępnej w odpowiednio wyposażonych tematycznie salach ćwiczeniowych
i/lub samodzielnego wykonania przez studentów określonych doświadczeń
2. Pracownie specjalizacyjne/magisterskie dla studentów 2 roku wszystkich
kierunków studiów II stopnia oraz 5 roku biofizyki (studiów jednolitych
magisterskich) odbywające się w laboratoriach poszczególnych Zakładów

V.

Zajęcia praktyczne stacjonarne mają być prowadzone z zachowaniem reżimu
sanitarnego zgodnie z wytycznymi Rektora UJ (Komunikat nr 27 Prorektora UJ
ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020) oraz Dziekana WBBiB (komunikat nr
2JJ/2020 z dnia 2 października 2020 roku). W ramach zajęć praktycznych część
godzin zajęć (związanych między innymi z omawianiem podstaw teoretycznych
ćwiczeń, prowadzeniem zadań obliczeniowych, weryfikacji okresowych efektów
uczenia się) może być prowadzona w formie zdalnej.
Lista kursów, które na wszystkich kierunkach prowadzonych na WBBiB w
bieżącym semestrze będą realizowane w formie stacjonarnej zamieszczona jest w
załączniku do bieżącego komunikatu.
Uczestnictwo studentów z objawami chorobowymi w zajęciach praktycznych w
formie stacjonarnej jest zakazane, za wyjątkiem sytuacji (udokumentowanych
zaświadczeniem lekarskim), w których objawy chorobowe nie są spowodowane
infekcją (np. alergia).

VI.

VII.

VIII.

Studenci, mogą otrzymać karty wstępu do strefy zamkniętej WBBiB, w której
znajdują się laboratoria po złożeniu elektronicznego wniosku potwierdzone przez
promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika odpowiedniego Zakładu.
Karty wstępu mogą być przyznane:
1. Magistrantom WBBiB (czyli studentom 2 roku wszystkich kierunków studiów II
stopnia oraz 5 roku biofizyki, studiów jednolitych magisterskich)
2. Studentom, którzy realizują indywidualny program studiów w roku 2020/21,
zaakceptowany przez prodziekana ds. dydaktyki
3. Studentom, którzy nie są magistrantami, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki, na
uzasadniony wniosek Kierownika Zakładu lub opiekuna naukowego studenta (za
zgodą kierownika Zakładu), gdy student związany jest z badaniami w projekcie
badawczym lub uczestniczy w ważnych pracach Zakładu.

IX.

Przebywanie studentów w laboratoriach danego Zakładu możliwe jest tylko pod opieką
pracownika lub doktoranta i musi być rejestrowane i kontrolowane przez opiekuna
naukowego studenta.

X.

Dopuszcza się, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki, możliwość pracy w weekendy, w
laboratoriach WBBiB studentów I roku studiów II stopnia oraz studentów studiów I
stopnia, pod opieką pracownika (najlepiej promotora), ale bez możliwości ubiegania się
studenta o kartę wejścia do strefy zamkniętej WBBiB

XI.

Zasady informowania władz WBBiB w przypadku podejrzenia zachorowania studenta
na Covid-19 lub jego kontakt z osobą zakażoną:
Student, który zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 38°C, kaszel,
duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata smaku i węchu) lub miał
kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2 powinien
niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub
lekarzem POZ oraz powiadomić o tym fakcie kierownika kierunku i sekretariat ds.
studenckich (pocztą elektroniczną lub telefonicznie).
Kierownik kierunku, po zapoznaniu się ze zgłoszoną sprawą, podejmuje decyzje o
skierowaniu studenta lub całej grupy zajęciowej na 7-dniową izolację i przekazuje
informację, o której mowa w ust. 2, do prodziekana ds. dydaktyki.
Student przebywający w izolacji ma obowiązek informowania kierownika kierunku
oraz prodziekana ds. dydaktyki o dalszych etapach postępowania, wynikających z
decyzji służb medycznych i epidemiologicznych.
W przypadku uzyskanie przez studenta ujemnego wyniku testu na SARS-Covid-2
kierownik kierunku może przywrócić studentowi możliwość uczestniczenia w
zajęciach stacjonarnych (nawet przed upływem wskazanych 7 dni).
Natomiast w przypadku uzyskania przez studenta pozytywnego wyniku testu na
SARS-Covid-2 i skierowania studenta na leczenie lub kwarantannę prodziekan ds.
dydaktyki zobowiązany jest przekazać tę informację do władz UJ i w porozumieniu z
nimi określa dalsze kroki postępowania (między innymi ustalenie listy osób, z którymi
zakażona osoba kontaktowała się do momentu izolacji).

1.

2.

3.

4.

5.

6. Student przebywający w izolacji domowej lub na kwarantannie ma obowiązek
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych odbywających się w formie zdalnej.
7. Student, którzy otrzymał zwolnienie lekarskie na okres, w którym odbywały się
przewidziane harmonogramem zajęcia dydaktyczne (w tym zajęcia zdalne) uzyskuje
usprawiedliwienie nieobecności na tych zajęciach.
8. Student, który odbywa kwarantannę lub, u którego wykryto COVID-19, może ubiegać się
o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów na zasadach określonych w Regulaminie
studiów; do wniosku składanego do prodziekana ds. dydaktyki należy dołączyć
potwierdzenie zaistnienia jednej z ww. okoliczności.
9. Wspólnym obowiązkiem wszystkich studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne jest
przestrzeganie przepisów sanitarnych, które mogą ograniczyć skalę rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2. Przytoczę apel JM Rektora UJ: „dbając o swoje zdrowie dbamy o
zdrowie innych”.
Prodziekan ds. dydaktyki
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Dr hab. Marta Michalik, prof.UJ

