INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE
ZIMOWYM 2020/21

W związku z Komunikatem nr16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz
Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku określającym zasady organizacji kształcenia
w SEMESTRZE ZIMOWYM roku akademickiego 2020/21 oraz po konsultacji z Dziekanem
Wydziału Filozoficznego Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ przyjęła następujące rozwiązania
dotyczące organizacji dydaktyki w semestrze zimowym na kierunku psychologia:
1. Kursy realizowane w formie wykładów mogą odbywać się WYŁĄCZNIE w formie
zdalnej z wykorzystaniem wybranych platform (rekomendujemy wykorzystanie
platformy MS Teams). Wykłady powinny odbywać się regularnie w terminach
określonych w Katalogu Kursów IPs UJ. Organizacja wykładu powinna przewidywać
część przeznaczoną na pytania od studentów (np. ostatnie 5-10 minut wykładu).
Dopuszczalne jest nagrywanie przez prowadzącego wykładu i udostępnianie go
studentom w formie nagrania. Nagrania wykładów powinny jednak być udostępniane
studentom systematycznie, zgodnie z harmonogramem zajęć umieszczonym w
Katalogu Kursów IPs UJ. W przypadku takiej formy prowadzenia wykładów również
należy zaplanować czas na pytania od studentów.
2. Kursy realizowane w formie konwersatorium mogą odbywać się WYŁĄCZNIE w formie
zdalnej z wykorzystaniem wybranych platform (rekomendujemy wykorzystanie
platformy MS Teams). Zajęcia w tej formie powinny się odbywać się regularnie w
terminach określonych w Katalogu Kursów IPs UJ. Ze względu na formę zajęć powinny
one się odbywać w czasie rzeczywistym (niedopuszczalne jest wcześniejsze
nagrywanie spotkań).
3. Kursy realizowane w formie warsztatów, ćwiczeń lub laboratorium powinny odbywać
się w formie zdalnej, jeśli możliwe jest uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia
przy wykorzystaniu takiej formy zajęć.
4. Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ w porozumieniu z Dziekanem Wydziału
Filozoficznego podjęła decyzję, że w formie kontaktowej odbywać się będą
następujące zajęcia:
wszystkie ćwiczenia przewidziane w planie studiów na kierunku psychologia dla I roku
– kursy: „Wprowadzenie do psychologii” (A01), „Biologiczne mechanizmy zachowania
I” (A02a), „Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki” (A04) oraz „Metodologia I”
(A03a). Zajęcia będą się odbywać w nowych terminach – patrz załącznik 1 (na końcu
pliku).
zajęcia warsztatowe dla kursów obligatoryjnych przewidzianych w planie studiów na
kierunku psychologia dla III roku – kursy: „Diagnoza psychologiczna” (A16a, A16b,
A16c) oraz „Pomoc psychologiczna” (A17a, A17b). Zajęcia będą się odbywać w
nowych terminach – informacja zostanie wkrótce przesłana.
5. Wszystkie pozostałe zajęcia ćwiczeniowe w ramach kursów obligatoryjnych odbywać
się będą w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Katalogu
Kursów IPs UJ.

6. W formie kontaktowej będą się także odbywać w całości lub w części następujące kursy
fakultatywne odbywające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21:
Kod kursu
MB23
MB29
MB31
ZB05
ZB30b
ZB31-I

Tytuł kursu
Studium przypadku - warsztat
metodologiczny
Interpretacja w badaniach
jakościowych w psychologii
Laboratoryjne badania snu i marzeń
sennych
Psychologia coachingu, warsztat
Psychologia zdrowia pracowników
(warsztat)
Employee Development in
Organization

Termin – sala
śr 9.00-11.15 s. 2.02 (10-15 h)
Pn 16.45-19.00 s. 0.01 (15 h)
Czw 12.30-14.45 s. 3.19 (10 h)
Śr 16.15-19.30 s. 0.01 (6-8 h)
Czw 8.45-13.00 s. 0.01 (6-8 h)
Pn 11.30-13.00 s. 0.01 (10 h)

7. Wszystkie pozostałe kursy, w tym seminaria magisterskie, muszą się odbywać
WYŁĄCZNIE w trybie zdalnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1:
By zmniejszyć liczbę przebywających w budynku studentów, każda z pięciu grup będzie pojawiać się
tylko w jeden dzień tygodnia i w tym dniu uczestniczyć w kolejnych zajęciach kontaktowych
przewidzianych programem oraz w jednym wykładzie w trybie zdalnym. Zajęcia kontaktowe będą się
odbywać w sali 6.01. W tej samej Sali dana grupa będzie uczestniczyć w wykładzie zdalnym (z
wykorzystaniem rzutników oraz nagłośnienia Sali). Poniżej znajduje się plan zajęć uwzględniający te
zmiany:
PONIEDZIAŁEK – zajęcia kontaktowe dla grupy 1
8.00-9.30 – Wprowadzenie do psychologii (A01) – ćwiczenia
9.45-11.15 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - ćwiczenia
11.30-13.00 – Wprowadzenie do psychologii (A01) - (WYKŁAD ZDALNY)
13.15-14.45 - przerwa
15.00-16.30 – Metodologia I (A03a) – ćwiczenia
16.45-18.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) – ćwiczenia
WTOREK – zajęcia kontaktowe dla grupy 2
8.00-9.30 – Wprowadzenie do psychologii (A01) – ćwiczenia
9.45-11.15 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - (WYKŁAD ZDALNY)
11.30-13.00 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - ćwiczenia
13.15-14.45 - przerwa
15.00-16.30 – Metodologia I (A03a) – ćwiczenia
16.45-18.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) – ćwiczenia
ŚRODA – zajęcia kontaktowe dla grupy 3
8.00-9.30 – Wprowadzenie do psychologii (A01) – ćwiczenia
9.45-11.15 – Metodologia I (A03a) - (WYKŁAD ZDALNY)
11.30-13.00 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - ćwiczenia
13.15-14.45 - przerwa
15.00-16.30 – Metodologia I (A03a) – ćwiczenia
16.45-18.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) – ćwiczenia
CZWARTEK – zajęcia kontaktowe dla grupy 4
8.00-9.30 – Wprowadzenie do psychologii (A01) – ćwiczenia
9.45-11.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) - (WYKŁAD ZDALNY)
11.30-13.00 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - ćwiczenia
13.15-14.45 - przerwa
15.00-16.30 – Metodologia I (A03a) – ćwiczenia
16.45-18.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) – ćwiczenia
PIĄTEK – zajęcia kontaktowe dla grupy 5
8.00-9.30 – Wprowadzenie do psychologii (A01) – ćwiczenia
11.30-13.00 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (A02a) - ćwiczenia
13.15-14.45 - przerwa
15.00-16.30 – Metodologia I (A03a) – ćwiczenia
16.45-18.15 – Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki (A04) – ćwiczenia

