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Zarządzenie nr 2/2021
Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 17 marca 2021 r.
opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dnia 13 stycznia
2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 oraz
Komunikatu nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dnia 17 września2020 roku w sprawie:
organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu
się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie: zasad realizacji terenowych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku
akademickiego 2020/2021 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19)
1. Obowiązujące terminy i organizacja zajęć dydaktycznych
1.1. Na Wydziale Biologii UJ utrzymuje się obowiązujące terminy odbywania zajęć dydaktycznych
oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj.:
− do 15 czerwca 2021 r. trwają zajęcia dydaktyczne,
− w dniach 16 – 29 czerwca 2021 r. odbywa się letnia sesja egzaminacyjna,
− w dniach 1 – 15 września 2021 r. odbywa się letnia sesja poprawkowa.
1.2. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021
Dziekana Wydziału Biologii z dnia 10.02.2021 r. w sprawie: zajęć w semestrze letnim, w którym
termin realizacji zajęć terenowych przewidziany jest na okres 1–15 czerwca.
1.2.1. Zobowiązuje się koordynatorów kursów, w których zaplanowany jest co najmniej jeden nocleg
w Stacji Górskiej UJ, schroniskach lub pensjonatach, do organizacji zajęć terenowych w Krakowie lub
(jeżeli konieczne) zaplanowania pojedynczych wyjazdów i powrotów w tym samym dniu do
Krakowa.
1.2.2. Wyjątek stanowią kursy terenowe:
1.
Fotografia przyrodnicza – realizowany w ramach projektu Doskonały Uniwersytet w
plenerach i czatowniach Puszczy Białowieskiej
2.
Tropical Ecology – field course.
1.2.3. Zobowiązuje się koordynatorów i prowadzących zajęcia terenowe do zorganizowania wyjazdów
(jeśli niezbędne) zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami w przewozie osób oraz zapewnienia w
trakcie przejazdów i w trakcie trwania zajęć dodatkowo właściwych środków bezpieczeństwa w
zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w tym w szczególności zachowanie
dystansu, stosowanie maseczek i dezynfekcji rąk.
2. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem terenowych zajęć dydaktycznych
2.1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem terenowych zajęć dydaktycznych sprawują:
− na studiach I i II stopnia – z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału,
− na studiach doktoranckich – kierownicy studiów doktoranckich,
− na studiach podyplomowych – kierownicy studiów podyplomowych.
2.2. Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponoszą Dziekan Wydziału i Prodziekan
Wydziału ds. studenckich.
3. Dopuszcza się zmianę zarządzenia w sytuacji zwiększenia zagrożenia COVID-19 i wprowadzonych
aktów nadrzędnych.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Dziekan
Wydziału Biologii UJ
/-/ dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

