Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie:
szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród
pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego oraz zgodnie z decyzją
Prorektor d/s kształcenia i studentów, prosimy o podjęcie działań mających na celu osiągnięcie zakładanych
efektów uczenia w roku akademickim 2019/2020.
1. Wykłady należy udostępniać studentom drogą elektroniczną (w formie tekstowej, audio lub wideo) w
terminach zgodnych z harmonogramem studiów oraz zapewnić studentom możliwość kontaktu
on-line z prowadzącym.
2. Konsultacje w ramach zajęć o charakterze projektowym należy przeprowadzać drogą
elektroniczną w terminach zgodnych z harmonogramem studiów. Dotyczy przedmiotów tj.
projektowanie graficzne, grafika użytkowa, projektowanie książek, multimedia, realizacje
multimedialne, edytory tekstu i obrazu, struktury wizualne, grafika cyfrowa, kurs w języku
nowożytnym, zajęcia dla studentów zewnętrznych z obszaru projektowania i nowych mediów.
Prosimy o uwzględnienie faktu, że nie wszyscy nasi studenci dysponują specjalistycznym
oprogramowaniem.
3. Zajęcia w pracowniach artystycznych (m.in. rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa,
fotografia, foto-media) powinny być realizowane w oparciu o zadania umożliwiające samodzielną
pracę studentów poza pracownią artystyczną, a konsultacje prowadzone w trybie on-line zgodnie z
harmonogramem studiów.
4. Ćwiczenia powinny być realizowane w oparciu o zadania umożliwiające samodzielną pracę
studentów, a weryfikacja efektów i konsultacje prowadzone w trybie on-line zgodnie z
harmonogramem studiów.
5. Wszystkie konsultacje (dyżury dydaktyczne) dla studentów powinny odbywać się w formie on-line
(platforma e-learningowa, Skype, e-mail, telefon) w terminie przewidzianym dla każdego pracownika
w organizacji roku akademickiego. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się indywidualne
konsultacje ze studentami.
6. Seminaria i proseminaria powinny odbywać się w formie on-line (platforma e-learningowa, Skype,
e-mail, telefon) w terminach pozostających w zgodzie z harmonogramem studiów.
7. Dyplomanci (lic. i mgr.) za pisemną zgodą promotora i dziekana mogą uzyskać dostęp do pracowni
artystycznych w celu realizacji pracy dyplomowej, pod warunkiem, że nie stwarza to zagrożenia
epidemiologicznego. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe zgody udzielone
studentom na korzystanie z pracowni zostają wstrzymane do odwołania.
8. W przypadku kursów ogólnouczelnianych prosimy o realizację zajęć w trybie on-line, a w
przypadku, kiedy jest to niemożliwe po uzyskaniu zgody dziekana i koordynatora kierunku o
zastosowanie innego rozwiązania umożliwiającego realizację programu ale nie stwarzającego
zagrożenia epidemiologicznego i pozostającego w zgodzie z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020.
W sprawach dydaktycznych pracownicy powinni kontaktować się ze studentami indywidualnie lub
kiedy jest to niemożliwe za pośrednictwem starościn i starostów roku, drogą elektroniczną.
Ponadto informujemy, że:
●
●
●

zasady funkcjonowania i godziny pracy sekretariatu, dziekanatu oraz biblioteki Wydziału Sztuki
pozostają bez zmian,
zajęcia z wychowania fizycznego wstrzymuje się do odwołania, zgodnie z Zarządzeniem nr
22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020.
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące tej szczególnej sytuacji znajdują się pod
adresem http://www.uni.opole.pl/page/3378/koronawirus-odpowiedzi-na-wasze-najczestsze-pytania

●

Zarządzenie rektora w sprawie zawieszenia zajęć, wstrzymania wyjazdów i przyjazdów oraz
wszelkich

wydarzeń

w

Uniwersytecie

Opolskim

znajdują

się

pod

adresem

http://www.uni.opole.pl/page/3344/uwaga-zarzadzenie-rektora-zawieszenie-zajec-wstrzymanie-wyja
zdow-i-przyjazdow-oraz-wszelkich-wydarzen-w-uniwersytecie-opolskim
Przypominamy że zawieszenie zajęć dla studentów nie oznacza, że pracownicy nie mają obowiązku
świadczenia pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy w UO).
Przypominamy także, iż wszyscy studenci i pracownicy Uczelni, którzy mają objawy właściwe dla COVID-19
(gorączka, suchy kaszel, problemy z oddychaniem) są zobowiązani do pozostania w domu i postępowania
zgodnego z zaleceniami GIS.
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