KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ
Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października
2020 roku w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych związanej z
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
Covid-19 oraz Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26
sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związanej z
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniu się wirusa Sars-CoV-2 wywołującego chorobę Covid19 (z póź. zm.) od dnia 17 października 2020 r. do odwołania na Uniwersytecie
Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne (w tym dyżury i konsultacje) realizowane
są wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia
prowadzone w formie zdalnej realizowane są w trybie synchronicznym, w godzinach
wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku, poziomu i roku studiów z
wykorzystaniem aplikacji GSuite (Google Classroom, Google Meet). Do kontaktów
pomiędzy prowadzącymi zajęcia a studentami wykorzystywana jest poczta e-learningowa.
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