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DRODZY PAŃSTWO:
- STUDENCI I ROKU STUDIÓW I0 (licencjackich)
- STUDENCI I ROKU STUDIÓW II0 (magisterskich)
rozpoczynający studia w Instytucie Nauk Pedagogicznych WNS UO na kierunku PEDAGOGIKA
Pragniemy Was powitać w kręgu społeczności akademickiej Instytutu Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Opolskiego. I tym właśnie listem – serdecznie witamy ☺
Dobrą tradycją jest organizowanie dla Studentów I roku DNIA ADAPTACYJNEGO – spotkania
z Władzami Wydziału oraz Instytutu, a także opiekunami poszczególnych kierunków i grup
studentów. I w tym roku również serdecznie zapraszamy na takie spotkanie, jednak – z uwagi na
panującą sytuację pandemiczną – jesteśmy zmuszeni do jego zorganizowania z uwzględnieniem
szczególnych warunków bezpieczeństwa. Mając świadomość, że ideą naszego spotkania powinno
być wzajemne poznanie się i wstępna integracja, w aktualnej rzeczywistości zmuszeni jesteśmy do
częściowej modyfikacji tej idei powodowanej ograniczeniami dotyczącymi liczebności uczestników
spotkania.
Serdecznie zapraszamy – w poniedziałek 28 września - na nasze spotkanie z zachowaniem
wszelkich rygorów sanitarno-epidemicznych. Jedną z najważniejszych kwestii jest liczebność
spotykających się grup, zatem – uprzejmie prosimy o przybycie na nasze spotkanie w kilku turach
z zachowaniem zasady podziału na grupy wg alfabetycznego podziału nazwisk (wydaje się to
najrozsądniejszym sposobem). Zatem prosimy o przybycie w następujących godzinach:
- Studenci I roku studiów I0 (licencjackich)
- o nazwiskach rozpoczynających się od liter A - K – na godzinę 10.00
- o nazwiskach rozpoczynających się od liter L – Ż – na godzinę 11.00
- Studenci I roku studiów II0 (magisterskich)
- o nazwiskach rozpoczynających się od liter A - Ł – na godzinę 12.30
- o nazwiskach rozpoczynających się od liter M - Ż – na godzinę 13.30

😷 😷 😷 Bardzo serdecznie prosimy również,
abyście pamiętali Państwo o środkach ochrony osobistej, takich, jak:

maseczki,

przyłbice,

rękawiczki

oraz wykorzystaniu środków dezynfekcyjnych.
😷😷😷 😷😷😷😷😷 😷😷😷😷😷 😷😷😷😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷 😷😷😷 😷

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBIEGU SPOTKANIA ZE STUDENTAMI W DNIU ADAPTACYJNYM – w załączeniu

UWAGA!!!
Osoby, które ze względów zdrowotnych (choroba, kwarantanna, nadzór epidemiczny)
nie mogą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami
na stronie INP (http://inp.wns.uni.opole.pl/) lub – w szczególnie ważnych sytuacjach – o kontakt
e-mail z Koordynatorem kierunku Pedagogika (bgornicka@uni.opole.pl).
Do zobaczenia wkrótce
Z pozdrowieniami
Koordynator kierunku Pedagogika

Dr Beata Górnicka

PLAN PRZEBIEGU SPOTKANIA ZE STUDENTAMI
W DNIU ADAPTACYJNYM
PEDAGOGIKA – studia stacjonarne
Data i godzina: 28.09.2020 – studia I stopnia – godz. 10.00 (I tura, nazwiska A-K), godz. 11.00 (II tura, nazwiska L-Ż)
28.09.2020 – studia II stopnia – godz. 12.30 (I tura, nazwiska A-Ł), godz. 13.30 (II tura, nazwiska M-Ż)
Miejsce: gmach UO, Opole, ul. Oleska 48, sala 154
Prowadzący: Koordynator kierunku – dr Beata Górnicka,
oraz Opiekun roku - studia I stopnia – mgr Paweł Cieśla i Opiekun roku - studia II stopnia – dr Ewa Dubiel
Zaproszone Osoby:
– Dziekan WNS - prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska,
– Dyrektor INP - prof. UO, dr hab. Edward Nycz,
– Samodzielny Administrator Sieci WNS - mgr inż. Łukasz Masnyk
Część wstępna
1. Powitanie studentów i zaproszonych osób
- wystąpienie P. Dziekan – prof. UO, dr hab. A. Weissbrot-Koziarskiej
2. Przedstawienie opiekuna roku (podanie danych kontaktowych) – Koordynator kierunku – dr B. Górnicka
2. Omówienie zasad organizacji roku akademickiego w reżimie sanitarnym, w tym szczegółów dotyczących zasad
realizacji zajęć w trybie hybrydowym – Koordynator kierunku
3. Omówienie struktury organizacyjnej WNS oraz INP – prof. UO, dr hab. E. Nycz
4. Omówienie drogi służbowej „od studenta do Dziekana” – Koordynator kierunku
5. Omówienie systemu USOS, APD, platformy MsTEAMS – mgr inż. Ł. Masnyk
Część właściwa
I. Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących studiowania „BYĆ – STUDIOWAĆ – ŻYĆ”
1. BYĆ - omówienie możliwości skorzystania z zaplecza bytowo-socjalnego UO:
- domy studenckie, Dział Spraw Studenckich
- stypendia socjalne, naukowe, specjalne (dla ON)
2. STUDIOWAĆ - omówienie najważniejszych kwestii dotyczących:
- Regulaminu Studiów UO
- Kodeksu Etyki Studenta UO
- harmonogramu studiów i planu zajęć
- uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych (lektorat, KZO, WF)
- szkoleń obowiązkowych (przysposobienie biblioteczne, BHP, ochrona własności intelektualnej)
- korzystania z zaplecza naukowo-dydaktycznego (Biblioteka Główna, Biblioteka Międzywydziałowa INP)
- korzystanie ze stron WWW (UO, WNS, INP, strona kierunku)
- sposoby korzystania z Dziekanatu
3. ŻYĆ - przekazanie informacji na temat:
- działalności Studenckich Kół Naukowych
- Studenckie Centrum Kultury (Radio Sygnały, TV SETA, Gazeta Studencka)
- organizacji życia kulturalnego (Giełdy, Piastonalia, Festiwal Nauki)
II. Dopełnienie kwestii formalnych
- podpisanie przez studentów stosownych dokumentów i deklaracji
- deklaracja dotycząca przyszłego wyboru modułu przedmiotowego
- ukonstytuowanie roku – wybór Starosty, podział na grupy, ustalenie listy kontaktowej
- ustalenie adresu grupy oraz stworzenia grupy na portalu społecznościowym
Część końcowa
1. Odpowiedzi na pytania studentów
2. Przypomnienie zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie uczelni (i poza terenem uczelni)
3. Pożegnanie uczestników spotkania1

1 Po zakończeniu

spotkania – krótka rozmowa ze Starostą roku – wymiana danych kontaktowych, ustalenie sposobu przekazywania informacji.

