Zielona Góra, 15 października 2020 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ROK AKADEMICKI 2020/2021

I. DZIEKANAT
Dziekanat zajmuje się sprawami słuchaczy. Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UZ mieści się
na pl. Słowiańskim 9 (bud. A-41), pok. 304. Dziekanat jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki w godzinach 9:00-13:00. W środy dziekanat jest nieczynny. W związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 słuchacze mogą być przyjmowani w dziekanacie
tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim umówieniu się telefonicznym dla uniknięcia kolejek
i gromadzenia się. Pozostałe sprawy należy załatwiać mailowo (dziekanat@wpa.uz.zgora.pl)
lub telefonicznie (pod nr. tel. 68 328 2413).
II. KONTO SŁUCHACZA
Konto w portalu StudNet oraz indeks elektroniczny - słuchacze są zobowiązani do sprawdzania
indywidualnych kont w celu weryfikacji kompletności i poprawności danych, uzyskanych ocen oraz
dokonywania opłat za studia podyplomowe. Logowanie na indywidualne konto słuchacza odbywa się
poprzez stronę https://student.uz.zgora.pl
Informacja o zmianie danych osobowych i korespondencyjnych, powinna być niezwłocznie przekazana
do Dziekanatu Wydziału na odpowiednim formularzu (do pobrania ze strony www.wpa.uz.zgora.pl).
Przynależność do grupy można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta
w portalu StudNet.
III. POCZTA ELEKTRONICZNA
Poczta elektroniczna słuchacza - każdy słuchacz posiada uczelniany adres mailowy i zobowiązany jest
z niego korzystać. Stosowne informacje znajdują się na głównej systemu StudNet pod przyciskiem
"Dowiedz się jak korzystać z poczty" (https://student.uz.zgora.pl).
IV. ZAJĘCIA
Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim związanej
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania
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– na Uniwersytecie Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą wyłącznie
z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.uz.zgora.pl -› Studenci -› Plan zajęć.
Plan może się zmieniać, dlatego należy go sprawdzać przed każdym zjazdem. Zajęcia prowadzone
w formie zdalnej realizowane są w trybie synchronicznym w godzinach wyznaczonych w planie zajęć
z wykorzystaniem aplikacji GSuite (Google Classroom, Google Meet).
Skrócone instrukcje obsługi Google Hangouts Meet – wideokonferencje online oraz
Google Classroom – system e-learningowy dostępne są na stronie internetowej Wydziału
www.wpa.uz.zgora.pl -> Studenci -> Dziekanat -> Regulaminy/Akty prawne.

V. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Biblioteka Uniwersytecka znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 71. Informacje dotyczące godzin
otwarcia Biblioteki oraz zasad wypożyczania i zwrotów publikacji znajdują się na stronie internetowej
Biblioteki www.bu.uz.zgora.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosimy na bieżąco sprawdzać ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału www.wpa.uz.zgora.pl
oraz zakładkę Studia -> Studia podyplomowe.
W przypadku pytań należy kontaktować się z dziekanatem Wydziału drogą mailową lub telefonicznie,
a jeśli zajdzie taka potrzeba bezpośrednio z Kierownikiem studiów podyplomowych.
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