
Katowice, 24.03.2020 r. 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ORAZ KADRY NAUKOWO – 

DYDAKTYCZNEJ 

 

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu zawieszenia 

zajęć dydaktycznych stacjonarnych (tj. odbywających się w formie bezpośredniego kontaktu 

student – wykładowca) do 10.04.2020 r. postanowiono co następuje: 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie udostępniania materiałów dydaktycznych 

drogą elektroniczną, konsultacji mailowych, prowadzenia zajęć zdalnie za pomocą 

platform internetowych, komunikatorów internetowych oraz innych form kontaktów 

zdalnych do odwołania. 

2. Studenci zobowiązani są do pracy w domu i tym samym realizowania zadań 

udostępnianych oraz przekazywanych przez kadrę dydaktyczną.  

3. Studenci zobowiązani są do kontaktowania się ze starostami grup/ starostą roku, a 

także między sobą w celu przekazywania informacji dotyczących procesu kształcenia. 

4. W ciągu siedmiu dni od wznowienia zajęć w formie stacjonarnej zostanie 

zaktualizowany plan zajęć uwzględniający dotychczasową naukę zdalną.  

5. Zajęcia dydaktyczne dla semestrów niedyplomowych mogą być realizowane do 

30.06.2020 r. (dla studiów podyplomowych medycyna estetyczna do 30.09.2020 r. z 

możliwością przedłużenia) 

6. Letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna zostaje przedłużona do 26.09.2020, a termin 

składania kart do 29.09.2020 r.  

7. Podsumowanie oraz konsultacje zajęć dydaktycznych dla semestrów dyplomowych 

wraz z sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną realizowane będzie do 14.06.2020 r.  

 

 

 

 

 

 



II. Informacje szczegółowe 

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 

 

1. Studentom, którzy złożyli podanie o wpis warunkowy na semestr letni i uzyskali już 

zgodę lub oczekują na wydanie decyzji zostaje przyznany termin zaliczenia semestru 

zimowego do dnia 30.06.2020 r. 

2. Karta zaliczenia warunkowego zostanie wydana do 14 dni od dnia wznowienia zajęć 

dydaktycznych. 

3. Studenci, którzy do dnia 13.03.2020 r. nie złożyli kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych 

zobowiązani są do ich złożenia (kompletnych) w ciągu 21 dni od wznowienia zajęć 

dydaktycznych bez konieczności składania podania.  

4. Studenci semestrów dyplomowych, którzy są już pewni, że nie przystąpią do obrony 

pracy dyplomowej w sesji letniej proszeni są o zgłoszenie tego faktu do 15.04.2020 r. 

na adres mailowy katarzyna.luczak@wst.com.pl. Pozwoli to nam na 

zoptymalizowanie planowania harmonogramu obron. 

5. Plan obron prac dyplomowych wraz z terminami składania prac zostanie podany do 

30.05.2020 r. 

6. Realizacja praktyk zawodowych wymaganych programem kształcenia w roku 

akademickim 2019/2020 zostaje przedłużona do 30.09.2021 r. 

7. W związku z niemożnością bezpośredniego kontaktu i realizacją zajęć w trybie 

zdalnym podania o przepisanie zaliczonego przedmiotu są anulowane, a studentów 

obowiązuje uczestnictwo w zajęciach. 

8. Studenci, którzy złożyli podanie o reaktywację / przywrócenie w prawach studenta 

otrzymają decyzję drogą mailową wraz z informacją na temat możliwości 

realizowania zajęć dydaktycznych do dnia 10.04.2020 r.  

 

Wydział Nauk Medycznych 

1. Studenci, którzy uzyskali zgodę na wpis warunkowy na semestr letni obejmuje 

następujący terminarz:  

 warunkowe poprawki z chemii odbędą się na przełomie kwietnia i maja.  

 warunkowe poprawki z anatomii odbędą się na przełomie maja i czerwca. 

2. Warunkiem podejścia do warunkowej poprawki z anatomii jest zdanie chemii. Osoby, 

które nie otrzymają pozytywnej oceny z warunkowej poprawki chemii - nie będą 

mogły podejść do warunkowej poprawki anatomii. 
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3. Dokładne daty zaliczeń / egzaminów zostaną podane do 7 dni od dnia wznowienia 

zajęć dydaktycznych.  

4. Karta zaliczenia warunkowego zostanie wydana do 14 dni od dnia wznowienia zajęć 

dydaktycznych. 

5. Studenci, którzy do dnia 13.03.2020 r. nie złożyli kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych 

zobowiązani są do ich złożenia (kompletnych) w ciągu 21 dni od wznowienia zajęć 

dydaktycznych bez konieczności składania podania.  

6. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe będą realizowane od 01.06.2020 do 

18.09.2020 r. z możliwością przedłużenia.  

7. Skierowania na praktyki, dzienniczki praktyk / zajęć praktycznych będą wydawane 

bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. 

8. W związku z niemożnością bezpośredniego kontaktu i realizacją zajęć w trybie 

zdalnym podania o przepisanie zaliczonego przedmiotu są anulowane, a studentów 

obowiązuje uczestnictwo w zajęciach. 

 

III. Postanowienia końcowe 

IV.  

1. Podane daty mogą ulec zmianie zgodnie z aktualna sytuacją epidemiczną kraju oraz 

decyzjami Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

2. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie, jeżeli nie wszystko odbędzie się zgodnie  

z naszymi założeniami, nie jesteśmy wstanie wszystkiego przewidzieć. Dla nas jest to 

także sytuacja nietypowa i musimy wspólnie pracować, aby zrealizować bieżący 

semestr i programy kształcenia dla poszczególnych kierunków. 

 

Podpisano Rektor, Dziekani i Prodziekani WST w Katowicach 


