
 
 

Komunikat nr 2/2020 Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 22 maja 2020 r. 

  
w sprawie zasad i warunków realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 

Opolskiego w semestrze letnim 2019/2020 w okresie od 25 maja 2020 r. 
 
 

Na podstawie Zarządzenia nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w 
sprawie zmiany organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego; zarządzenia nr 51/2020 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 
2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim; zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, postanawia się: 
 

§ 1  
 

1. Utrzymanie od dnia 25 maja 2020 r. prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
technik nauczania na odległość; 

2. Nauczanie na odległość obejmuje pełen zakres form kształcenia (wykłady, ćwiczenia, 
pracownie artystyczne, konwersatoria oraz seminaria, etc.); 

3. Nauczanie na odległość realizuje się przy wykorzystaniu platform MS Teams lub Moodle; 
4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Koordynatora kierunku nauczanie na odległość 

może być realizowane przy użyciu innych platform niż wskazane w § 1 ust. 3; 
5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania na odległość 

prowadzone są w terminach i wymiarze zgodnym z harmonogramem zajęć.  
 

§ 2 
 

1. Na wniosek koordynatora przedmiotu skierowany do Koordynatora Kierunku i po 
uzyskaniu zgody Dziekana przywraca się możliwość prowadzenia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego indywidualnych konsultacji dla studentów; 

2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 musi zawierać: 
- miejsce prowadzenia zajęć 
- daty i godziny zajęć 
- liczbę studentów biorących udział w konsultacjach 
- wykaz podjętych środków zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne; 

3. W przypadku zajęć dydaktycznych których z oczywistych względów, a w szczególności z 
uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne 
nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia skierowany 
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do Koordynatora kierunku oraz po otrzymaniu zgody Dziekana przywrócona zostaje 
możliwość prowadzenie ich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego; 

4. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 3 musi zawierać: 
- miejsce prowadzenia zajęć 
- daty i godziny zajęć 
- wykaz podjętych środków zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne; 

5. Na wniosek promotora skierowany do Dziekana możliwy jest indywidualny dostęp do 
pracowni artystycznych Wydziału Sztuki dla studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia 
realizujących prace dyplomowe artystyczne. 

6. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 5 musi zawierać: 
- informację o pracowniach udostępnianych studentom 
- daty i godziny obecności studentów w pracowni 
- wykaz podjętych środków zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne; 

7. W przypadku gdy indywidualny dostęp do pracowni artystycznych dotyczy studentów 
realizujących projekty, w których wykorzystywane są narzędzia i techniki mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia studenta lub mienia Uniwersytetu Opolskiego promotor wraz z 
opiekunem pracowni zobowiązani są zapewnić nadzór na czas wykonywania tych prac; 

8. Podjęte środki zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne studentom wskazane w § 2 ust. 
2, § 2 ust. 4, § 2 ust. 6 należy określić w oparciu o Środowiskowe wytyczne w związku z 
częściowym przywracaniem działalności uczelni. 

 
§ 3 

 
1. Sesja egzaminacyjna semestru letniego wydłużona zostaje do dnia 31 lipca 2020 r.; 
2. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu rekrutacji oraz organizacji 

urlopów pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego rekomenduje się 
przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.; 

3. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia skierowany do 
Koordynatora kierunku i po uzyskaniu zgody Dziekana realizacja zajęć dydaktycznych 
może zostać wydłużona do dnia 30 września 2020 r. 

 
 
 
 
 

Dziekan Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego 

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO 
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