
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 

          Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr  

z dnia 27 kwietnia 2020 roku   

 

w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na WNZKŚ w okresie ograniczeń 

związanych z COVID-19. 

 

Egzaminy dyplomowe (licencjackie):  

 

1) Przeniesienie I terminu egzaminu licencjackiego na 19 sierpnia (zarejestrowanie 

pracy w systemie najpóźniej do 29 lipca). 

2) Utrzymanie bez zmian II terminu egzaminów licencjackich (geologia – 10.09.2020, 

geografia,  gospodarka przestrzenna i turystyka – 11.09.2020). 

 

Ćwiczenia terenowe: 

 

1) Przeniesienie majowych/czerwcowych ćwiczeń terenowych na wrzesień i realizacja 

w okresie 3 tygodni (07-27.09.2020). 

2) Przeniesienie ćwiczeń terenowych dla III roku studiów licencjackich na przełom 

lipca i sierpnia (z realizacją do 09 sierpnia 2020) z rozważeniem możliwości 

skrócenia ćwiczeń lub ich modyfikacji, jednak tylko wówczas kiedy będą 

zrealizowane wszystkie efekty uczenia się. 

3) Utrzymanie obecnych terminów lipcowych ćwiczeń terenowych z możliwością ich 

przesunięcia o 2 lub więcej tygodni w zależności od nowej organizacji roku 

akademickiego. 

4) Organizacja zagranicznych ćwiczeń terenowych na terenie kraju. 

5) Zalecenie prowadzącym ćwiczenia terenowe rozważenia możliwości 

skrócenia/modyfikacji ćwiczeń terenowych, która jednak pozwoli na realizację 

efektów uczenia się. 

6) Realizacja jednodniowych/kilkudniowych ćwiczeń wyjazdowych oraz realizowanych 

na terenie Wrocławia do końca września 2020, w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. 

 

Praktyki dyplomowe, zawodowe i w ramach bloku pedagogicznego 

(nauczycielskie): 

 

1) Praktyki dyplomowe na studiach magisterskich mają odbywać się w zakładach, w 

których realizowana jest praca magisterska. 

2) Istnieje możliwość przeniesienia praktyk zawodowych na studiach licencjackich na 

przyszły rok lub zgoda na ich realizację bez zachowania trybu ciągłego. 

3) Zmiana formy realizacji praktyk zawodowych dla III roku studiów I stopnia 

kierunku turystyka. 

4) Przeniesienie praktyk nauczycielskich w szkołach z semestru letniego na wrzesień. 

 

Seminaria dyplomowe: 

 

1) Zalecenie realizacji seminarium dyplomowego na studiach I i II stopnia do 19   

czerwca 2020 r. 



2) Dopuszcza się realizację zajęć seminaryjnych w formie zdalnej przy zachowaniu: 

a. Wygłoszenia przez dyplomanta przygotowanej prezentacji,  

b. Obowiązkowej obecności on-line grupy seminaryjnej oraz prowadzących 

zajęcia (wskazana obecność promotorów),  

c. Przekazania wygłoszonych prezentacji w formie elektronicznej prowadzącym 

seminaria celem archiwizacji zajęć, 

d. W miarę możliwości technicznych zaleca się udokumentowanie przebiegu 

seminarium, 

e. Szczegółowe wytyczne odnośnie formy i dokumentowania seminariów 

dyplomowych pozostają w gestii zastępców dyrektora ds. dydaktycznych 

instytutów. 

 

7) W przypadku uruchomienia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej seminaria 

mogą odbyć się w formie tradycyjnej z zachowaniem terminu realizacji do 19 

czerwca 2020 r. 

 
 
          Dziekan  

 

       Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

 


