
Szanowni Państwo, uczestnicy zajęć z mykologii terenowej, 

1. bardzo dziękuję za dostarczenie dokumentów potrzebnych do otrzymania stypendium 

Erasmus na udział w  zajęciach zagranicznych. Dokumenty zostały już podpisane przez 

Prodziekan Magdalenę Markowską oraz Wydziałową Koordynator ds. Mobilności i zostały 

wysłane do Czech. O dalszych postępach w procedurach będę Państwa informowała na 

bieżąco. 

2. Wkrótce otrzymają Państwo email od dr. Ondreja Koukola, który jest koordynatorem zajęć 

od strony czeskiej. W tej wiadomości znajdą Państwo wszystkie najpotrzebniejsze informacje 

na temat wyjazdu. Będziemy się także starać, żeby były dostępne na stronie przedmiotu: 

https://ibe.biol.uw.edu.pl/dla-studentow/lista-zajec/mykologia-terenowa/ 

3. Po otrzymaniu powyższej wiadomości zaprosimy Państwa na lokalne spotkanie 

organizacyjne. Podczas tego spotkania chciałybyśmy się z Państwem zobaczyć i omówić 

podstawowe kwestie związane z wyjazdem. W kwestii wyboru terminu proszę o wypełnienie 

poniższej ankiety najpóźniej do 1 lipca: https://forms.gle/d6HgWUEJg5E3imx27    

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania na wymianę Erasmus jest odbycia chociaż jednej 

części zajęć w sposób zdalny (tzw. blended mobility). W związku z powyższym 

zaplanowaliśmy, że w ramach zajęć z mykologii terenowej pierwsze zajęcia odbędą się w 

dniu 8 września. Zajęcia będą dotyczyły analiz sekwencji DNA oraz narzędzi 

informatycznych, wykorzystywanych przy pracy w terenie. Zajęcia odbędą się stacjonarnie na 

WB UW oraz synchronicznie w Pradze, wykłady będą wspólne i on-line, a podczas zajęć 

praktycznych będziecie Państwo w zdalnym kontakcie ze studentami z Pragi. Jeśli ktoś z 

Państwa nie będzie mógł być fizycznie dostępny, będzie możliwość udziału on-line. Bardzo 

proszę o zarezerwowanie sobie tego terminu. Jeśli ktoś z Państwa już wie, że nie może tego 

dnia uczestniczyć w zajęciach, proszę jak najszybciej o taką wiadomość. 

5. Jeśli chodzi o ogólny plan zajęć, to bardzo wstępnie będzie on wyglądał następująco: 

10/9/22 15.00 odjazd autokaru do Szumawy spod Instytutu Botaniki Uniwersytetu Karola w 

Pradze (ul. Benatska). W ramach programu Erasmus otrzymacie Państwo środki na pokrycie 

kosztów przejazdu do i z Pragi, ale organizacyjnie sami musicie Państwo zdecydować o 

wyborze środka transportu (w ramach określonego budżetu). Generalnie rekomendujemy 

pociąg. Są przynajmniej 2 bardzo dogodne, bezpośrednie połączenia z Warszawy. Dojazd do 

Szumawy jest przewidziany ok 18. 

11/9/22 wyjście w teren, zajęcia laboratoryjne, wykład 

12/9/22 wyjście w teren, zajęcia laboratoryjne, wykład 

13/9/22 wyjście w teren, zajęcia laboratoryjne, wykład 

14/9/22 wyjście w teren, zajęcia laboratoryjne, wykład 

15/9/22 praca własna nad projektem 

16/9/22 prezentacja projektów 

17/9/22 wyjazd z Szumawy do Pragi. Przyjazd do Pragi jest zaplanowany ok. 13, żeby zdążyć 

na rekomendowany pociąg do Warszawy, który jest ok. 14.  

Plan może ulec zmianom. Będziemy go jeszcze z Państwem omawiać podczas spotkania 

organizacyjnego. 

W razie wszelkich pytań, proszę o kontakt mailowy (julia.z.pawlowska@uw.edu.pl) lub 

telefoniczny 22 55 26 727. 
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