
Komunikat Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie organizacji zajęć 

laboratoryjnych STCW w siedzibie UMG od 11 stycznia 2021r. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 105 z 31 grudnia 2020 JM Rektora UMG możliwe jest 

przeprowadzenie w trybie stacjonarnym zajęć laboratoryjnych z przedmiotów objętych 

wymaganiami konwencji STCW. Realizacja tych zajęć jest niezbędna do późniejszego 

ubiegania się o dyplom morski.  

• Na Wydziale Elektrycznym zajęcia laboratoryjne z przedmiotów objętych wymaganiami 

konwencji STCW będą przeprowadzane według następującego harmonogramu: 

Kierunek/specjalność/semestr 
Terminy zajęć 

laboratoryjnych 
Opis realizacji zajęć 

ELEKTRONIKA I 
TELEKOMUNIKACJA 

studia stacjonarne inżynierskie: 

EM i SiST sem. 5 
studia stacjonarne magisterskie: 

EiAM sem. 2 

 

ELEKTROTECHNIKA  
studia stacjonarne inżynierskie:  

sem. 3 

11-15.01.2021r. 

Tylko zajęcia laboratoryjne STCW według 
przygotowanego planu, pozostałe zajęcia dla 

wymienionych semestrów zostaną w tym 

czasie zawieszone.  
 

 

Od 18.01.2021r. pozostałe zajęcia zostaną 

wznowione według planu z grudnia 2020r. i 
będą realizowane wyłącznie w formie 

zdalnej.  

ELEKTRONIKA I 

TELEKOMUNIKACJA 
studia stacjonarne inżynierskie: 

EM sem. 7 

18-20.01.2021r. 
Tylko zajęcia laboratoryjne STCW według 

przygotowanego planu, pozostałe zajęcia 

zostaną w tym czasie zawieszone. 

ELEKTROTECHNIKA 

studia stacjonarne inżynierskie:  
EO sem. 5 

11-15.01.2021r. 
Tylko zajęcia laboratoryjne STCW według 
przygotowanego planu, pozostałe zajęcia 

zostaną w tym czasie zawieszone.  

od 18.01.2021r. 

do końca 

semestru 

Zajęcia laboratoryjne w dniach od 
poniedziałku do środy, a od czwartku do 

piątku zajęcia zdalne według 

przygotowanego planu.  

 

• Na pozostałych semestrach, kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych zajęcia będą realizowane według obowiązującego planu (z grudnia 

2020r.) wyłącznie w formie zdalnej. 

• Na wszystkich zajęciach laboratoryjnych realizowanych w siedzibie Uczelni będzie 

przestrzegany reżim sanitarny zapewniający bezpieczeństwo studentom i prowadzącym 

zajęcia.   

• Plan zajęć umożliwiający realizację zajęć laboratoryjnych na terenie uczelni będzie 

dostępny na stronie Wydziału Elektrycznego od 8.01.2021r. 

• Dla wszystkich studentów nastąpi zmiana kalendarza roku akademickiego, tj. sesja 

egzaminacyjna będzie trwała od 1 do 21 lutego 2021r. Władze Wydziału zastrzegają sobie 

możliwość kontynuacji części zajęć w początkowym okresie sesji dla studentów: 

− 5 i 7 semestru studiów stacjonarnych inżynierskich oraz 2 semestru studiów stacjonarnych 

magisterskich specjalności EiAM kierunku Elektronika i Telekomunikacja, 

− 3 i 5 semestru studiów stacjonarnych inżynierskich kierunku Elektrotechnika.  

• Semestr letni dla wszystkich studentów rozpocznie się 1 marca 2021r.  
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