
Zarządzenie nr 252/XVI R/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 30 listopada 2020 r.  

w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w związku z czasowym  ograniczeniem 

funkcjonowania  uczelni  medycznych   

 

Na  podstawie  art.  23  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  ustawy  Prawo  o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia  z  dnia  16  października  2020  roku  w  sprawie  czasowego  ograniczenia 

funkcjonowania  uczelni  medycznych  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem    

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1833) oraz § 1c 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. 2019.1573 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 06.01.2021 r. ustala się następującą organizację zajęć 

dydaktycznych na studiach w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, dalej jako Uczelnia, zgodnie z poniższym. 

2. Zajęcia dla studentów ostatnich lat na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich wszystkich kierunków studiów, kształtujące 

umiejętności praktyczne, wymagające realizacji efektów uczenia się w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem akademickim lub pacjentem lub w warunkach symulowanych, 

będą przeprowadzane stacjonarnie w siedzibie Uczelni oraz jej filiach.  

3. Dla pozostałych lat zajęcia, kształtujące umiejętności praktyczne w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem akademickim lub pacjentem lub w warunkach symulowanych 

będą realizowane stacjonarnie, w zależności od specyfiki danego wydziału, następująco:  

1) na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym dla I do IV roku studiów, z uwzględnieniem 

English Division, 

2) na Wydziale Farmaceutycznym dla I do IV roku studiów, 

3) na Wydziale Lekarskim dla V roku studiów, z wyłączeniem English Division, 

4) na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla I i II roku kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego 

stopnia, dla I roku kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia, dla I i II roku 

kierunku położnictwo - studia pierwszego stopnia, dla I roku kierunku położnictwo 

studia drugiego stopnia, dla I, II, III, IV roku kierunku fizjoterapii jednolite studia 

magisterskie, dla I, II roku kierunku ratownictwo medycznego studia pierwszego 

stopnia- w pracowniach praktycznej nauki zawodu lub warunkach symulowanych, 

natomiast w warunkach klinicznych i przy pacjencie po uzyskaniu zgody Dziekana. 



 

4. Pozostałe zajęcia, w tym na kierunkach nieregulowanych standardami kształcenia, na 

studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 

wszystkich kierunków studiów przeprowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

5. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, 

stacjonarnie dopuszcza się możliwość prowadzenia tych zajęć z użyciem metod i technik 

kształcenia na odległość, z uwzględnieniem limitu liczby punktów ECTS określonej dla tych 

zajęć w przepisach bezwzględnie obowiązujących. Niezrealizowane zajęcia wymagające 

nabycia efektów uczenia się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub 

pacjentem lub w warunkach symulowanych należy przeprowadzić w innym terminie.  

6. Decyzje, o której mowa w ust. 5, podejmuje Dziekan uwzględniając specyfikę przedmiotu, 

kierunku i aktualną sytuację epidemiczną.  

7. Nadzór nad realizacją zajęć, w tym liczbą punktów ECTS określoną dla zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne uzyskaną w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem 

metod oraz technik kształcenia na odległość, uzyskaniem efektów uczenia się 

przypisanych do zajęć oraz przebiegiem wszystkich zajęć na studiach w sposób określony 

w niniejszym Zarządzeniu - sprawuje właściwy Dziekan.  

8. Zobowiązuje się Dziekanów do przygotowania szczegółowych wytycznych dotyczących 

zasad prowadzenia dydaktyki na swoim wydziale i zapoznania z nimi pracowników oraz 

studentów danego Wydziału. Szczegółowa informacja winna zostać umieszczona 

niezwłocznie na stronie internetowej Uczelni, w zakładce wydziału oraz przesłana pocztą 

elektroniczną - nauczycielom akademickim oraz starostom poszczególnych lat  i 

kierunków studiów przed rozpoczęciem zajęć. 

 

§ 2 

1. Studenci kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacja, pielęgniarstwo, 

położnictwo, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne mogą wykonywać 

czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na podstawie 

uzyskanego zaświadczenia mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć, 

kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się ̨ obejmujące 

umiejętności praktyczne.  

2. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez podmiot i uwzględniać informacje o liczbie 

godzin i charakterze wykonywanych czynności (wzór stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia).  

3. Studenci pozostałych kierunków studiów mogą ubiegać się o zaliczenie w powyższych 

warunkach, jeśli Senat Uczelni w roku akademickim 2020/2021 zaakceptuje zmiany w 

programie studiów tych kierunków wprowadzając możliwość odbycia zajęć lub części 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w podmiotach leczniczych lub służbach 



sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

§ 3 

1. Dopuszcza się realizację praktycznych zadań badawczych studentów studiów 

doktoranckich i doktorantów szkoły doktorskiej w siedzibie Uczelni. W pozostałym 

zakresie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Kształcenie podyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, z wyjątkiem zajęć niezbędnych do uzyskania umiejętności 

praktycznych, o czym decyduje Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni lub Dziekan 

danego wydziału. 

3. Pozostałe formy kształcenia prowadzone w Uczelni, niewymienione w § 1 i § 3 niniejszego 

Zarządzenia, przeprowadza się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

4. Dopuszcza się działalność kół naukowych na zasadach ustalonych z opiekunem danego 

koła. 

§ 4 

Tryb i forma realizacji wszystkich zajęć wymienionych w niniejszym zarządzeniu może ulec 

zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, regionie i w Uczelni. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Według rozdzielnika 
KP 
 


