
Szanowni Państwo Pracownicy WNŚiT,  

Drodzy Studenci,  

Serdecznie dziękujemy za Państwa postawę w trudnych czasach, których dziś doświadczamy. 

Dziękujemy za Państwa  cierpliwość, wytrwałość, tolerancję i wielką wyrozumiałość.  

Prowadzenie efektywnych badań naukowych oraz przekazywanie i zdobywanie wiedzy w warunkach 

pandemii stało się procesem wymagającym od nas zainwestowania znacznie większych  niż 

dotychczasowe sił i środków, w tym zwłaszcza czasu. Konieczność izolacji niekorzystnie wpływa na 

nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz utrudnia kontakt wykładowców ze studentami. Jakkolwiek 

następuje stopniowe znoszenie ograniczeń, liczba diagnozowanych zachorowań na Śląsku i w 

Zagłębiu ciągle jest wysoka i dzisiaj trudno jest przewidzieć jak sytuacja będzie się zmieniać.  

Mając na uwadze wszystkie okoliczności sformułowaliśmy wytyczne związane z zakończeniem 

semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Ścisłych i technicznych oraz 

procedurami stosowanymi w laboratoriach badawczych:  

1. Podjęte działania zakładają, że zajęcia, zaliczenia i egzaminy odbędą się i zakończą w terminach 

zgodnych z obowiązującym harmonogramem roku akademickiego uwzględniając wyjątki opisane w 

Zarządzeniu nr 2 Dziekana WNŚiT  

2. Wszystkie – poza uzasadnionymi  wyjątkami - zajęcia prowadzone dotąd na Wydziale,  będą 

dokończone zdalnie. Nieliczne zgłoszone zajęcia laboratoryjne lub praktyki, które z konieczności będą 

przeprowadzone tradycyjnie, będą mogły odbywać się w lipcu, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

(dostępnym na stronie planu zajęć: www.plan.ii.us.edu.pl oraz na stronie Wydziału: 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2020/05/21/harmonogram-sesji-i-zajec-dydaktycznych/ z 

zachowaniem zaleceń GIS.  

3. Zaliczenia i egzaminy będą przeprowadzone zdalnie. Harmonogram sesji wraz z podaniem 

platformy realizacji egzaminu dostępny jest na stronie planu zajęć: www.plan.ii.us.edu.pl oraz na 

stronie Wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2020/05/21/harmonogram-sesji-i-zajec-

dydaktycznych/. Przeprowadzenie egzaminu zdalnego musi przebiegać zgodne z instrukcja będącą 

załącznikiem do Zarządzenia nr 71 Rektora UŚ 

(http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20207101.pdf)  

4. Obrony prac dyplomowych będą prowadzone zdalnie — odpowiednie instrukcje dla studentów 

znajdują się na stronie Wydziału, a pełna procedura zostanie przesłana Nauczycielom Akademickim 

Wydziału przez Dyrektorów Kierunków.  



5. Opiekunowie obowiązkowych praktyk są w stałym kontakcie z Państwem i są do Państwa 

dyspozycji, jeśli chodzi o zgłaszanie problemów związanych z odbyciem praktyki. W razie problemów 

będziemy podejmować działania umożliwiające odbycie praktyki na Wydziale. 

6. Zwróciliśmy się do opiekunów pracowni badawczych, dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych o 

zorganizowanie tam pracy w sposób zgodny z przepisami nadrzędnymi, w tym wytycznymi GIS, z 

czym wiążą się pewne ograniczenia w zakresie użytkowania pracowni przez większą liczbę osób oraz 

konieczność dopełnienia formalności z tym związanych. Pomimo ewentualnych lub nieuniknionych 

niedogodności, bardzo prosimy o stosowanie się do wskazań opiekunów pracowni oraz pracowników 

Biura ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej naszego Wydziału, którym zlecone zostało wdrożenie 

wytycznych dotyczących użytkowania pracowni.    

7. Powyższe wytyczne w zakresie działalności Wydziału mogą, rzecz jasna,  ulec modyfikacji  w 

przypadku wprowadzenia zmian wynikających z przepisów nadrzędnych.   

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,  

W przypadku wszelkich zagrożeń działania Uniwersytetu, a w szczególności społeczności Wydziału 

Nauk Ścisłych i Technicznych, musi cechować racjonalność. W ocenie ryzyka oprócz 

prawdopodobieństwa negatywnych scenariuszy, należy uwzględniać ich koszt, którym w obecnej 

sytuacji, oprócz oczywistego zagrożenia zdrowia i życia członków naszej społeczności, mógłby być 

paraliż naszej jednostki zarówno w zakresie jej funkcji dydaktycznych jak i naukowych. Wierzymy, że 

podjęte przez nas działania ochronne, są optymalne i, pomimo oczywistej uciążliwości, zyskają 

Państwa wsparcie i akceptację.          

      Z wyrazami szacunku 
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