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Ważne informacje dla studentów
PWSZ · 19 maja 2020

Ważne informacje dla studentów
w związku z częściowym przywracaniem działalności PWSZ w Głogowie w
okresie trwającego zagrożenia wirusem COVID-19
Zajęcia dydaktyczne
Do końca semestru zarówno zajęcia, jak i większość zaliczeń, odbywać się będzie
zdalnie, z wyłączeniem niektórych laboratoriów.
Obecnie Dyrektorzy Instytutów analizują warunki i możliwości prowadzenia zajęć
laboratoryjnych i ćwiczeniowych w trybie stacjonarnym. Laboratoria, które trzeba
przeprowadzić stacjonarnie, będą uruchamiane od 25 maja przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej. Trzeba
liczyć się z nowym planem zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmą Dyrektorzy
Instytutów poszczególnych kierunków.
Letnia sesja egzaminacyjna
Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.
W przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie
Uczelni, muszą się ono odbywać przy podziale na małe grupy, z zachowaniem
warunków ostrożności. Proszę porozmawiać na temat zaliczeń z wykładowcami i
wspólnie ustalić zasady, które pozwolą zaliczyć Wam przedmioty.
Obrony prac dyplomowych
Możliwe są dwie formy egzaminów dyplomowych: zdalne i przeprowadzone na terenie
Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzje w sprawie
wyboru formy egzaminu dla danej grupy studentów podejmą Dyrektorzy Instytutów
oni też poinformują Was o przyjętej formie egzaminu oraz przedstawią zasady i
wymogi co do ich przeprowadzania. Przerwy między poszczególnymi egzaminami będą
dłuższe, aby nie dopuścić do gromadzenia się na korytarzach zdających, udział osób
towarzyszących jest niewskazany.
Konsultacje bezpośrednie dla studentów są możliwe. Zaleca się jednak konsultacje
przeprowadzone w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
Administracja Uczelni pracuje, ale należy ograniczyć do minimum bezpośredni
kontakt. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
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Więcej informacji już wkrótce na stronach Instytutów.
PROREKTOR dr inż. Elżbieta Banaczyk

Ten wpis został utworzony 19 maja 2020 o godz. 21:18 w kategorii Aktualności.
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