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KOMUNIKAT
REKTORA POLITBCHNIKI OPOLSKIEJ

dla studentów i nauczycieli akadęmickich
dotyczący funkcjonowania uczelni w zakľesie dydaktyki od l czeľwca2O\O ľ

(opľacowano na podstawie wytycznych httns://www-pov,n l/web/nauka/sľodowi skowe-
-w-z o nl

termin
oľganĺzacja ľoku akade mickiego 2019120Ż0
obowiązuje zaruądzenie nr 3212019 Rektoľa Politechniki
opolskiej w sprawie oľgalrizacji roku akademickiego
Ż0l9lŻ020 Ze zm.

w czerwcu
zakonczęníe zajęc 15 '06,2020

sesja egzaminacyjna I 6.06-05.07 .2020

we vyľzesnlu
zakonczeníę Zajęc 23 .09 .2020

sesja egzaminacyjna 24,09 -30.09.20Ż0

wszystkie zajęcia, któľe do tej pory były pľowadzone
z v'rykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, zgodnie z komunikatem Rektora Politechniki
opolskiej z dnia 8 maja 2020 r'' do konca zajęĆ,
W semestrze letnim 20l912020 będą ľealizowane
w sposób zdalny

do 15.06.2020 r

wykaz zajęć, któľe nie byly pľowadzone zdalnie
(zajęć wymagających obecnoŚci studentów
i nauczycieli akademickich na terenie uczelni)
pľzygotowanie infoľmacji przez pľodziekanów
ds' dydaktyki í pľzekazanie pľoľektoľowi ds. ciydaktyki

został opľacoWany

ľealizacja zajęć' wymagających obecnoŚci studentów
i nauczycieli akademickich na teľenie uczelnĺ
przygotowania na wydziałach do realizacji zajęc
powinny być zgodne Z Wtycznymĺ zawaftymi w piśmie
Głównego Inspektoľa Sanitaľnego z dnia 12.05.2020 r.
opublikowanego na stľonie Ministęrstwa Nauki
i Szkolnictwa'WyŻszego w dniu 14.05.2020 r,

h ttps : //www. gov. p l/w eb l naukal za l ece n i a-d o Ę cza ce-
zapewnĺenia-bezpieczenstwa_oľganizacj i-zaj ec-

od dnia 0l.06.2020 ľ. do l5.06,2020 r
(zgodnie z Wkazami z vły đziałőw :

wEAit, wwFiF)

od dnia 01 .09.2020 r. do 23.09,2020 r
(zgodnie z wykazami z v'ry działőw :

wEAit, wwFiF)

la Doľato ryJ nycn-l-KllnlcznYcn-na-stuulacn
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Zobowiązuje Się wszystkich nauczycieli akademickich
pľowadzącyclr zajęcia zdalnię do przygotowania
weryfikacji efektów uczenia się z vĺykoľzystaniem
technologii infoľmatyc zny ch'
W foľmie tradycyjnej (na teľenie uczelni) mogą odbyć
się wyłącznie egzamíny i zaliczenía ustalone przez
dziekana przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w
piśmie Głównego Inspektoľa Sanitaľnego z dnia
12'05'2020 ľ' opublikowanym na stľonie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa WyŻszego w dniu 14.05'20Ż0 r'

haľmonogľam egzaminów zgodnie z $ 20 ust' 1

Regulaminu studiów w Politechnice opolskiej uzgadnia
staľosta gľupy wykładowej z prowadzącym wykład z
pľzednriotu; w przypadku bľaku takich uzgodnień
teľminy te ustala pľowaclzący

haľmonogľam jest przekazywany do
Cętrtľum obsługi Studęnta nie póŹniej
niŻ na 7 dnl przed rozpoczęciem sesj i

Komunikat opľacowano w uzgodnierriu z Samorządem Studentów Politechniki opolskiej.

dľ hab' in Lorenc



Załqczntk l

Wykaz zajęć wymagających obecności studentów i nauczycĺeli akademickich na teľenie
uczelni - od dnia 01.06.2020 ľ. do 15.06.2020 r.

-ĺł,ĺ 
y dział El ektrotechni ki' Auto matyki i Informatyki

l ' Elektľotechnĺka studia I stopnia stacjonarne semestľ 4- laboľatoľia
Technika wysokich napięi

2. Elektľotechnĺka studia I stopnia stacjonarne SemęStľ 6- laboľatoľia

U r ządzenia e l ektľyc zne

3. Technologie eneľgefyki odnawĺalnej studia I stopnia stacjonaľne sęmestľ 4- laboratoria

PW I - Nowoczesne mateľiały w technolo glach oZE
U r ządzenia e l e ktľy czne

4. Elektľonika przemyslowa studia I stopnia stacjonaľne Semestľ 4- laboľatoľia

Układy ęlektroniczne analogowe i cyfrowe II

Wydział Wychowanta F izy cznego i Fizj oteľapii

1' Wychowanie ťlzyczne II rok I stopnia, studia stacjoname
Teoľia i metodyka spoľtów zespołowych _ koszykówka

2, Wychowanie ťlzyczne I rok, studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Zaawansowana teoria i metodyka piłki noznej

3. Wychowanie ťlzyczne I ľok, studia I stopnia (studia stacjoname i niestacjonaľne)
Teoľia i metodyka spor1ów zespołowych _ piłka noŻna



Załqcznik 2

Wykaz zajęć wymagających obecnoścĺ studentów i nauczycieli akademickich na teľenĺe

uczelnĺ _ od dnĺa 01.09.2020 ľ. do 23.09.2020 r.

Wydział Elektrotechniki' Automatyki i Infoľmatyki

1. Elektľotechnika studia I stopnia niestacjonarne sęmestľ 4- laboratoria
Inżynieľia matęriałowa

Ż. Elektľotechnika studia I stopnia niestacjonaľne semęstľ 6- laboratoľia
Technika wysokich napięi
Systemy elektroener gety czne

3' Elektľotechnika studia I stopnia niestacjonaľnę senrestľ 8- laboratoria
PW VII - Automatyka zabezpieczeniowa

4. Elektľotechnĺka studia II stopnia niestac'ionaľne semestľ 2- laboľatoľia
PW I - Automatykazabezpieczeniowa

Wydział Wychowanta F izy cznego i Fizj oteľapii

1. Fĺzjoteľapĺa i rok, jednolite studia magisterskie, studia stacjonaľne (studia stacjonarne

i niestacjonaľne)
Fizykoteľapia I
Kinezyteľapia I

MasaŻ leczniczy
2' Fizjoteľapĺa II ľok, jednolite studia magisteľskie (studia stacjonaľne i niestacjonaľne)

Fizjoterapia kliniczna w choľobach wewnętľznych _ w kaľdiologii i kaľdiochiľurgii
Fizjoterapia kliniczna w choľobach wewnętľznych - w onkologii i medycynie paliatywnej

Fizjoteľapia klirriczna w clroľobach wewnętrzlrych - w psychiatľii
3. Wychowanie fizyczne II ľok, studia I stopnia (studia stacjonaľne)

Teoria i metoclyka spor1ów indywidualnych - pływanie II
obóz letni

4' TurysĘka i rekľeacja II ľok, studia l stopnia (studia stacjonaľne)

Pľzedmiot do wyboru V _ Aktywne foľmy ľekľeacji wodnej - żeglarstwo


