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Szanowni Słuchacze LUTW 

w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego 

chcielibyśmy poinformować o podjętych przez nas zasadach powrotu  

do tradycyjnej formy funkcjonowania LUTW. 

Część zajęć rozpocznie się już w miesiącu wrześniu (np. zajęcia GT FLOW, zajęcia 

taneczne, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym). Zajęcia będą rozpoczynane jeśli 

zbiorze się odpowiednia ilość chętnych Słuchaczy.  

Od września do października będą realizowane zajęcia dla Roku Wstępnego.  

W przypadku zainteresowania Słuchaczy lektoraty mogą rozpocząć się  

po 15 września.   

Szczegółowy program wykładów zostanie przedstawiony Słuchaczom  

w pierwszej połowie października.  

Wszystkie zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimy sanitarnego 

(konieczność noszenia maseczek, zachowanie dystansu społecznego, 

obowiązek prowadzenia listy obecności). 

 

Wykłady:  

- będą odbywały się trzy razy w tygodniu:  

 Poniedziałki: wykładu z wiedzy ogólnej; 

 Środy: wykłady przyrodniczo-geograficzne; 

 Piątki: wykłady o zdrowiu i technice. 



 

 

- obowiązek wcześniejszego zapisu na wykład. Zapisy będą odbywały się 

w wyznaczone dni w sekretariacie (osobiście, telefonicznie lub przez e-mail). 

Zapisy rozpoczną się gdy zostanie podany grafik wykładów;  

- liczba osób na wykładach będzie ograniczona o połowę w stosunku do liczby 

miejsc co oznacza, że jeśli sala mieści 150 osób to w wykładzie udział weźmie 75 

osób; 

- poczynamy starania, aby umożliwić retransmisję wykładów w czasie 

rzeczywistym w innych salach;  

- na wykładach będą obowiązywały ogólnie przyjęte restrykcje sanitarne 

(maseczki, mycie i dezynfekowanie rąk, dystans społeczny, zachowanie jednego 

miejsca wolego w zajmowaniu miejsc na auli); 

- Słuchacze proszeni są o nie grupowanie się przed/po wykładach w okolicy sali 

wykładowej.  

- pytania do wykładowcy będzie można zadawać tylko z odpowiedniej odległości 

(prosimy o nie podchodzenie oraz nie grupowanie się przy stole wykładowym po 

wykładzie); 

- prosimy o zachowanie dystansu społecznego przed jak i po wykładach; 

 - dystans społeczny nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo 

domowe; 

- zadając pytania Starostom, Kierownikowi należy zachować odległość 2 m; 

- prosimy osoby, które wykazują objawy charakterystyczne dla przeziębienia 

(katar, kaszel, gorączka) lub, które brały udział w dużych skupiskach 

nieznajomych osób (wesela, pogrzeby, wycieczki zagraniczne lub krajowe, 

przebywały w szpitalach, sanatoriach) o zastosowanie kwarantanny przez okres 

minimum 7 dni i nie branie udziału w zajęciach LUTW.  

 

Informację na temat uroczystości inauguracji roku akademickiego podamy 

w odrębnym komunikacie.  

Przedstawione w komunikacie obostrzenia mogą ulec zmianie w zależności  

od wytycznych instytucji nadrzędnych.  


