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Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UO 

ws. zmian w organizacji działania WNS 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w 

sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego wprowadzam następujące 

zasady i warunki działania Wydziału Nauk Społecznych. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim trwają do 30 września 2020 r.  

2. Do końca semestru podstawową formą realizacji zajęć dydaktycznych jest praca zdalna. 

3. Uczestniczący  w  różnych  formach  pracy zdalnej (nauczyciele akademiccy  i  studenci) 

zobowiązani  są  do  zachowania ochrony  danych  osobowych  uczestników  procesu 

dydaktycznego oraz przestrzegania praw autorskich (dotyczy to m. in. polecania i korzystania 

z literatury oraz udostępnianych materiałów autorskich) zgodnie z przepisami Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1231). 

4. Zajęcia, 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 mogą odbyć się w kontakcie bezpośrednim, w porozumieniu z Dziekanem WNS i 

koordynatorem kierunku, od 25 maja do 30 września 2020 r.  

5. W celu przeprowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim nauczyciel akademicki przesyła 

koordynatorowi wniosek z informacją o: nazwie przedmiotu, liczbie godzin, liczebności 

grupy, propozycji terminu realizacji zajęć, oraz uzasadnienie.  

6. Dziekan, w porozumieniu z koordynatorem kierunku, weryfikuje zasadność wniosku i 

sprawdza możliwość realizacji zajęć w warunkach zapewniających bezpieczeństwo 

prowadzącemu i uczestnikom zajęć.  

7. Po ustaleniu warunków realizacji zajęć w sposób bezpieczny, koordynator przekazuje 

nauczycielowi akademickiemu informację o terminie i miejscu realizacji zajęć, a ten informuje 

o tym studentów. 

8. Harmonogram  zajęć realizowanych w kontakcie bezpośrednim jest udostępniany na stronie 

internetowej Wydziału Nauk Społecznych i aktualizowany na bieżąco przez pracownika 

administracyjnego dziekanatu.  

9. Nauczyciel akademicki powinien prowadzić konsultacje w formie zdalnej dla wszystkich 

studentów, którzy z różnych istotnych powodów nie mogą wziąć udział w zajęciach 

realizowanych w kontakcie bezpośrednim na Uczelni. 

 

Po ukazaniu się kolejnych Zarządzeń Rektora UO ws. przeprowadzania egzaminów  

dyplomowych i weryfikacji efektów uczenia się ukażą się kolejne Komunikaty Dziekana WNS.  

 

   

    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

                 Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO 

 

 

 


