
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, 

w związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego  2020/2021 przekazujemy Wam 

najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Socjologii. 

*** 

I) Planujemy realizację zajęć w trybach określonych Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego nr 116/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku COVID-19 

(https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25560/nr_116_2020_zarzadzenie_funkcjonowanie-

uwr-w-zwiazku-z-covid_19.pdf) oraz nr 118/2020 dotyczącym zasad kształcenia na odległość w UWr. 

(https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25627/nr-118_2020-z-dnia-07092020-r-

nauczanie_zdalne.pdf). 

Zatem: 

 ćwiczenia dla I roku studiów licencjackich na wszystkich kierunkach będą odbywać w formie 

hybrydowej,  a wykłady zdalnie; 

 ćwiczenia i wykłady dla II i III roku studiów licencjackich na wszystkich kierunkach będą 

prowadzone w trybie zdalnym; 

 zajęcia dla I roku studiów uzupełniających magisterskich na wszystkich kierunkach będą 

realizowane hybrydowo lub stacjonarnie (w zależności od liczebności grup, a te zależą od 

wyników rekrutacji, na które czekamy); 

 zajęcia na II roku studiów magisterskich na wszystkich kierunkach będą odbywać się w formie 

zdalnej; 

 na studiach anglojęzycznych na pierwszym roku zajęcia będą prowadzone w trybie 

hybrydowym, a na drugim – w trybie stacjonarnym; 

 zajęcia na wszystkich rocznikach studiów niestacjonarnych będą zdalne. 

 

Szczegółowe tryby w podziale na lata i kierunki: 

 Instytut Socjologii, 

Wydział Nauk 

Społecznych UWr 

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/21 

1 rok lic 2 rok lic 3 rok lic 1 rok mgr 2 rok mgr 

Kierunek  SOCJOLOGIA 

Forma zajęć H Z Z H lub S Z 

Kierunek  SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 

Forma zajęć H Z Z H lub S Z 

Kierunek  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 

Forma zajęć H Z Z H lub S Z 

Kierunek  PRACA SOCJALNA 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25560/nr_116_2020_zarzadzenie_funkcjonowanie-uwr-w-zwiazku-z-covid_19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25560/nr_116_2020_zarzadzenie_funkcjonowanie-uwr-w-zwiazku-z-covid_19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25627/nr-118_2020-z-dnia-07092020-r-nauczanie_zdalne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25627/nr-118_2020-z-dnia-07092020-r-nauczanie_zdalne.pdf


Forma zajęć H Z Z H lub S Z 

Kierunek  SOCJOLOGIA specjalność INTERCULTURAL MEDIATION 

Forma zajęć    H  S 

Kierunek  STUDIA NIESTACJONARNE 

Forma zajęć Z Z Z Z  

 

LEGENDA 

S- stacjonarne: spotkania  w obiektach UWr w małych grupach z uwzględnieniem maksymalnego 

ograniczenia przemieszczania się studentów. 

H-hybrydowe: zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w 

ramach których spotkania są prowadzone stacjonarnie z połową grupy (zespoły oznaczone jako A) i  

transmitowane na żywo dla tych, którzy w zajęciach będą uczestniczyć zdalnie (zespoły oznaczone 

jako B); w kolejnym tygodniu następuje zamiana zespołów. Podział studentów I roku na grupy i 

zespoły dla wszystkich kierunków zamieszczamy poniżej. Spotkania będą mieć miejsce w obiektach 

UWr w małych grupach z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia przemieszczania się 

studentów.   

Z – zdalne: zajęcia prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej z wykorzystaniem 

podstawowych narzędzi platformy E-EDU, narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365 lub innych 

udostępnianych przez Uniwersytet Wrocławski do kształcenia na odległość. 

*** 

II. Poniżej podział na grupy ćwiczeniowe i zespoły dla I roku wszystkich kierunków studiów 

licencjackich oraz harmonogram uczestnictwa w zajęciach w obiektach UWr. 

Grupy i zespoły: 

SOCJOLOGIA I rok licencjat 

 Zespoły 

 Zespół A Zespół B 

Grupa I (B-Hof) B-Dę Du-Hof 

Grupa II (Hoł-Mat) Hoł-Kon Kos-Mat 

Grupa III (Mau-Sk) Mau-Pawe Pawl-Sk 

Grupa IV (Sł-Z) Sł-U W-Z 

 

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA I rok licencjat 

 Zespoły 

 Zespół A Zespół B 

Grupa I (A-Ga) A-Cha Chr-Ga 

Grupa II (Gr-Kr) Gr-Kag Kan-Kr 

Grupa III (Ku-Ro) Ku-Musi Musz-Ro 

Grupa IV (Ru-Z) Ru-Śliwa Śliwi-Z 

 



SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH I rok licencjat 

 Zespoły 

 Zespół A Zespół B 

Grupa I (B-P) B-K L-P 

Grupa II (R-Z) R-S T-Z 

 

PRACA SOCJALNA I rok licencjat 

 Zespoły 

 Zespół A Zespół B 

Grupa I (B-Ja) B-Czaj Czap-Ja 

Grupa II (Je-O) Je-Mach Maci-O 

Grupa III (P-Z) P-So St-Z 

 

Terminarz: 

02.10.2020 – zespoły A stacjonarnie, zespoły B – zdalnie 

05.10.2020-09.10. 2020 – zespoły B stacjonarnie, zespoły A – zdalnie  

12.10.2020-16.10.2020 – zespoły A stacjonarnie, zespoły B – zdalnie 

19.10.2020-23.10.2020 – zespoły B stacjonarnie, zespoły A – zdalnie 

Itd…. Kolejne tygodnie naprzemiennie, według własnych wyliczeń. 

 

Plany dla studentów I roku dla wszystkich kierunków studiów licencjackich opublikowane na 

stronie internetowej Instytutu Socjologii mogą ulec niewielkim korektom. 

*** 

III. Plany dla studentów I roku dla wszystkich kierunków studiów uzupełniających magisterskich 

opublikowane na stronie internetowej Instytutu Socjologii mogą ulec niewielkim korektom. W 

zależności od liczebności grup podjęta zostanie decyzja o trybie realizacji zajęć (hybrydowym lub 

stacjonarnym) i podane wszelkie szczegóły (włącznie z ewentualnym podziałem na zespoły). 

*** 

IV. Podział na grupy ćwiczeniowe dla studentów II i III roku na wszystkich kierunkach studiów 

licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich będzie widoczny w systemie USOS. 

Plany zajęć zostaną opublikowane do końca bieżącego tygodnia. 

 

Kolejne informacje w sprawie organizacji zajęć będziemy publikować sukcesywnie. 

 

Czekamy na spotkanie z Państwem! 

Dyrekcja Instytutu Socjologii 


