
Zarządzenie nr  162/XVI R/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 4 września 2020 r. 

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach - w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. oraz ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.), zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się w Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu następującą organizację zajęć dydaktycznych na studiach: 

1) wykłady, seminaria, lektoraty będą odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania do 

komunikacji elektronicznej, 

2) ćwiczenia kliniczne będą odbywały się w formie hybrydowej: stacjonarnej oraz  

z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu 

infrastruktury i oprogramowania do komunikacji elektronicznej w następującym 

rozkładzie: 

a) V rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym – 100% przewidzianych zajęć w   

    formie stacjonarnej, 

b) VI rok studiów na kierunku lekarskim – 100% przewidzianych zajęć w formie  

    stacjonarnej, 

c) III, IV, V rok studiów na kierunku lekarskim -50% przewidzianych zajęć w formie  

    stacjonarnej, 50% przewidzianych zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia  

    na odległość, 

d) III i IV rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym - 50% przewidzianych zajęć  

         w formie stacjonarnej, 50% przewidzianych zajęć z wykorzystaniem metod  i technik  

     kształcenia na odległość, 

e)  V rok studiów na kierunku analityka medyczna – 100% przewidzianych zajęć w formie  

     stacjonarnej, 

f)  III i IV rok studiów na kierunku analityka medyczna – co najmniej 50% przewidzianych  

     zajęć w formie stacjonarnej, a w pozostałej części z wykorzystaniem metod i technik  

     kształcenia na odległość. 

3) ćwiczenia kierunkowe niekliniczne –będą odbywać się w 50% w formie stacjonarnej, 

a w 50% z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość, 



4) ćwiczenia audytoryjne - 100% przewidzianych zajęć będzie odbywać się z wykorzystaniem 

     metod i technik kształcenia na odległość, 

5) ćwiczenia w warunkach symulowanych będą odbywać się w 50% w  formie stacjonarnej,   

     a w  50% z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość, 

6) ćwiczenia laboratoryjne będą odbywać się w co najmniej 50% w formie stacjonarnej,  

a w pozostałej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

7) zajęcia praktyczne przy pacjencie: na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia 

i ratownictwo medyczne – będą odbywać się w 100% w formie stacjonarnej, 

8) 6-miesięczna praktyka zawodowa (praktyka w aptece) dla studentów VI roku studiów 

(semestr XI) na kierunku Farmacja – będzie realizowana w 100% w formie stacjonarnej, 

9) wychowanie fizyczne –będzie odbywać się stosownie do decyzji Prorektora ds. studentów                 

i dydaktyki. 

2. Ustala się, iż zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3,6 i 7 będą przeprowadzane blokami, 

tj. jednolicie zgrupowane, nieprzerywane innymi zajęciami. 

3. Ustala się, iż zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania, winny zapewniać 

synchroniczną i/lub asynchroniczną interakcję między studentami i osobami 

prowadzącymi zajęcia, a wybór sposobu prowadzenia zajęć należy do kierownika 

jednostki. 

4. Ustala się, iż nad prawidłowością i zupełnością udokumentowania przeprowadzanych zajęć 

nadzór sprawują Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, które są zobowiązane do 

składania raportów Dziekanom Wydziałów. 

§ 2 

Zajęcia prowadzone stacjonarnie  będą odbywały się zgodnie z wytycznymi opracowanymi 

przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

§ 3 

1. Przy organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy 

mieć na uwadze ograniczenia w liczbie punktów ECTS, które student może uzyskać w 

ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynikające z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów, a w szczególności z przepisów rozporządzenia 

Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz. U. z 2019 poz. 1573 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 poz. 

1861 z późn. zm.) oraz z programów studiów. 



2. Zaleca się Dziekanom poszczególnych wydziałów dokonanie niezbędnych modyfikacji  

w programach studiów, w szczególności w sylabusach i planach zajęć w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2020/2021, w ślad za regulacjami niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniające 

synchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, winny być 

prowadzone z wykorzystaniem: narzędzia BBB. Zajęcia, zapewniające asynchroniczną 

interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, winny być wykonywane przy 

wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej i przy użyciu chmury na serwerze 

uczelni. Testy śródsemestralne oraz egzaminy winny być przeprowadzane za pośrednictwem 

narzędzia-TestPortal.             

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
 

 

 

 
 


