Drodzy Studenci,
planujemy, że w semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia na I Pracowni będą odbywały się w formie
stacjonarnej. W razie wprowadzenia zaostrzeń tryb zajęć może ulec zmianie. O ewentualnym fakcie
przejścia w tryb zdalny zostaniecie Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.
Wszelkie informacje skierowane do indywidualnych grup będą zamieszczane w zakładce „Materiały dla
grup ćwiczeniowych – semestr zimowy 2021/2022” i/lub komunikowane przez tutorów.
Proszę zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, na I Pracowni wprowadzono poniższe zasady
obowiązujące studentów wszystkich grup.
1. Na terenie I Pracowni Fizycznej studenci powinni nosić maseczki ochronne. W uzasadnionych
przypadkach to ograniczenie może być zniesione przez Tutora.
2. Wstęp na teren I Pracowni Fizycznej jest możliwy tylko przez wejście od Segmentu A
3. Przed przystąpieniem do ćwiczenia i po jego zakończeniu należy zdezynfekować ręce. Płyny
dezynfekujące znajdują się w każdym pomieszczeniu na IPF.
4. Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić na planie IPF, w którym pomieszczeniu odbywa się
przydzielone Państwu ćwiczenie i udać się tam niezwłocznie.
5. Dla każdej grupy zajęciową będzie stworzony zespół MS Teams.
6. Przed rozpoczęciem zajęć zostaniecie Państwo albo automatycznie dodani do zespołu lub
dostaniecie Państwo, za pośrednictwem e-maila, kod do zespołu. Dołączenie do zespołu w MS
Teams jest warunkiem koniecznym dla realizacji zajęć na pracowni. Wymagane jest posiadanie
e-maila w domenie uj.edu.pl
7. W zespole MS Teams będzie co tydzień aktualizowana lista ćwiczeń realizowanych przez
studentów podczas następnych zajęć.
8. W zespole MS Teams wypełnicie Państwo ankietę potwierdzającą zapoznanie się
z Regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na IPF.
9. Wszelki obieg dokumentów na IPF jest elektroniczny. Sprawozdania będą oddawane poprzez
e-mail lub poprzez Zespół MS Teams (szczegóły ustala Tutor). Sprawozdania mogą być
przesyłane w formacie PDF lub WORD. Każdy dokument powinien mieć nazwę zawierającą w
następującej kolejności symbol ćwiczenia, nazwisko, imię oraz grupę np.:

C1_Jan_Kowalski_BIOMIK.pdf
lub w przypadku poprawy sprawozdania:
C1 _Jan_Kowalski_BIOMIK_poprawa.pdf

