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Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ informują, że:
  

1. Zajęcia, które miały się odbyć do końca bieżącego tygodnia (tj. do  15 marca), będą
odpracowane w sposób ustalony przez prowadzącego.  Stosowne informacje zostaną
przesłane zainteresowanym osobom.

  

2. Piątkowy (13 marca) wykład z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami  bioetyki"
odbędzie się online, w formie transmisji na FB Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ albo
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

  

3. Od kolejnego tygodnia (tj. od 16 marca):

    
    -    Wykłady z przedmiotów kursowych (Prawo karne materialne, Prawo karne  skarbowe,
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Prawo medyczne z  elementami bioetyki) będą
się regularnie odbywać online, tzn. będą  transmitowane w ramach live-streamingu (za
pośrednictwem FB lub  platformy Microsoft Teams) albo ich nagrania będą zamieszczane na 
Spotify, platformie Pegaz lub stronie internetowej Katedry.     
    -    Ćwiczenia, seminaria i warsztaty będą się odbywać regularnie online,  przy czym każdy
prowadzący ustali indywidualnie z grupą termin i sposób  odbywania zajęć. Studenci mogą
zostać poproszeni o używanie określonych  aplikacji lub platform internetowych wskazanych
przez prowadzącego.  Prawdopodobnie w szerszym zakresie zostaną wykorzystane
funkcjonalności  platformy Microsoft Teams.     

  

4. Prowadzący poszczególne grupy  ćwiczeniowe, seminaryjne lub warsztatowe skontaktują się
ze studentami  do najbliższej soboty (tj. do 14 marca), celem uzgodnienia terminu i  sposobu
odbywania zajęć online w przyszłym i kolejnych tygodniach.

  

5. Informacje na temat sposobu odbywania online wykładów będą dodatkowo zamieszczane na
FB Katedry i Zakładu.

    

Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ pragną zapewnić, że
zastosują wszystkie dostępne sposoby, aby  efektywnie przygotować wszystkich
zainteresowanych do egzaminów i  kolokwiów. Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie
komunikatów  pojawiających się na FB Katedry i Zakładu.
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