Szanowni Państwo,
W związku z otwartą możliwością prowadzenia zajęć zdalnie w odpowiedzi na pytanie p. Katarzyny
Bąk(starościny roku) pragnę poinformować, że jak najbardziej uważam, że należy z tej możliwości
skorzystać, żeby Państwu ułatwić zaliczenie przedmiotu „Biofizyka”, gdyż mogą być później
problemy z masowym odrabianiem zajęć.
Ad. Wykłady:
Na mojej stronie pracownika (http://www.fis.agh.edu.pl/~Burda/) zamieściłam materiały do
samodzielnego studiowania. Są tam w tej chwili trzy wykłady. Jeden dotyczy już przerobionego
materiału, a kolejne dwa tematyki, która wydaje mi się najłatwiejsza do samodzielnego studiowania.
Mając prezentacje możecie Państwo we własnym zakresie przerobić ten materiał, uzupełniając
wiedzę o wskazaną literaturę w sylabusie.
Gdy zajęcia będą już prowadzone w zwykłym trybie, to uzupełnię te wykłady komentarzami i
będziemy mogli je sprawnie przedyskutować na przeznaczonym do tego celu wykładzie.
W przypadku przedłużającej się przerwy będę stopniowo dokładała wykłady i przedstawię
zagadnienia, na które chciałabym, żebyście Państwo się przygotowali do dyskusji na wykładach.
Będę również prosiła o przesyłanie do mnie swoich zapytań, na które będę starała się odpowiedzieć
na wykładach, a gdyby to nie było wciąż możliwe, to przygotuję materiał on-line.
Ad. Zajęcia laboratoryjne:
Dr J.Fiedor (Fl) i dr A.Orzechowska (FMod) oraz mgr inż. S.Krysiak (AFM) przygotują w formie filmiku
materiał dotyczący wykonania prowadzonych przez nie ćwiczeń. Przygotują także materiały i dane
do samodzielnego opracowania w celu umożliwieniu Państwu przygotowania sprawozdania z tych
laboratoriów.
W przypadku pytań proszę, aby grupy laboratoryjne już indywidulanie kontaktowały się z
prowadzącymi. Prowadzący sugerowali, że kolokwium sprawdzające wiedzę odbędzie się w ramach
większych grupach, gdy zajęcia zaczną funkcjonować w normalnym trybie. Natomiast sprawozdania
będzie można składać u prowadzących wcześniej w terminach przez nich wyznaczonych.
Nie miałam możliwości rozmowy z prof. M.Wochem (Lab. EPR), kontaktowałam się tylko
e-mailowo. Na razie nie otrzymałam odpowiedzi, jaką podjął decyzję. Ćwiczenia laboratoryjne z EPR
są dopiero w połowie kwietnia przewidziane, więc może jest za wcześnie, żeby w tym przypadku
uznać, ze ćwiczenia nie będą mogły odbyć się zwykłym trybem.
Odnośnie laboratoriów, które już częściwo się odbyły:
Pozostają dwie grupy, które nie miały lab. z SM i dwie, które nie miały lab. z Abs. W tym przypadku
dr J.Fiedor i dr A.Orzechowska postanowiły, że te ćwiczenia odrobią w laboratorium po przywróceniu
zajęć. Gdyby przerwa w zajęciach przedłużała się, to pewnie ich forma zostanie zmieniona na tą
przyjętą dla pozostałych laboratoriów.
Uwaga, jeśli będą osoby, które chciałyby dodatkowo wziąć udział w ćwiczeniach laboratoryjnych
przeprowadzonych on-line wcześniej, gdy zostaną przywrócone zajęcia, to będzie taka możliwość dla
chętnych. Będziemy prosili o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu, gdy zajęcia ruszą już zwykłym trybem.
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