
ZARZĄDZENIE NR 272/2020 
REKTORA 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, 
studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach 
i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1833), a także § 12 ust. 7 
Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarządza się̨ co następuje: 

Wprowadza się zmiany do Zarządzania Nr 193/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmienionego 
Zarządzeniem Nr 220/2020 z dnia 16 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 258/2020 
z dnia 13 listopada 2020 r.  w następującym zakresie: 

§ 1 

1. Na zasadach określonych niniejszym Zarządzeniem, wprowadza się dodatkowe 

możliwości dokonywania zmian w organizacji zajęć na studiach w roku akademickim 

2020/2021, w szczególności ćwiczeń, w tym klinicznych oraz zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne. Powyższe, uzasadnione jest trwającą epidemią Covid-19, 

w wyniku której organizacja ćwiczeń i zajęć w formie stacjonarnej (kontaktowej) jest 

w bardzo dużym stopniu ograniczona, w konsekwencji czego powstają zaległości w ich 

realizacji. Są to ćwiczenia i zajęcia, które nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na przepisy powszechnie 

obowiązujące w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodów medycznych.  

2. Zezwala się studentom na odrobienie zaległych ćwiczeń i zajęć, o których mowa w ust. 

1 – za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej – na dyżurach medycznych oraz  

w tygodniach wolnych od innych zajęć dydaktycznych, a w przypadku takiej 

konieczności także w przerwie wakacyjnej zimowej i letniej, nie później jednak niż do 

końca roku akademickiego. Odrabianie ćwiczeń i zajęć nie może kolidować z udziałem  

w obowiązkowych innych zajęciach dydaktycznych, a odrabiane ćwiczenia i zajęcia 

muszą być zgodne z odpowiednimi efektami uczenia się. 

3. Pierwszeństwo w odrabianiu zaległych ćwiczeń i zajęć mają studenci ostatnich lat 

studiów. 

4. Studentom przebywającym w izolacji lub na kwarantannie należy umożliwić 

odrobienie zaległych ćwiczeń i zajęć. Sposób, formę i termin wyrównania zaległości 

określa kierownik jednostki dydaktycznej lub koordynator przedmiotu. Uzupełnienie 

zaległości musi nastąpić do końca roku akademickiego.  
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5. W sytuacji przesunięcia godzin zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych lub wykładowych 

pomiędzy semestrem zimowym i letnim z zachowaniem rocznego planu dydaktycznego 

jednostki z przedmiotu kończącego się egzaminem w sesji zimowej, dopuszcza się – za 

zgodą kierownika jednostki dydaktycznej lub koordynatora przedmiotu – możliwość 

przystąpienia przez studenta do egzaminu zaplanowanego w sesji zimowej z tego 

przedmiotu, nawet jeśli termin ćwiczeń lub zajęć, o których mowa w ust. 1, został 

przesunięty na okres późniejszy niż wyznaczony w sesji termin egzaminu. Przed 

dopuszczeniem do egzaminu w sesji zimowej student ma obowiązek zaliczyć 

teoretyczną część materiału z przedmiotu.  

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, ostateczne zaliczenie przedmiotu następuje po 

zdaniu egzaminu i odbyciu obowiązkowych ćwiczeń lub zajęć przesuniętych do realizacji 

poza termin, w którym odbył się egzamin. 

7. W sytuacji przesunięcia godzin zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych lub wykładowych 

pomiędzy semestrem zimowym i letnim z zachowaniem rocznego planu dydaktycznego 

jednostki z przedmiotu kończącego się egzaminem, dopuszcza się przesunięcie terminu 

egzaminu na sesję poprawkową jako egzaminu zdawanego w pierwszym terminie. 

8. W pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem, zastosowanie mają 

przepisy zarządzenia nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

z dnia 24 września 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 220/2020 z dnia 16 

października 2020 r. i zarządzeniem nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.  

§ 2 

1. W związku z postanowieniami § 1, zmianie ulega tytuł zarządzenia nr 193/2020 z dnia  
z dnia 24 września 2020 r., który otrzymuje brzmienie: 

„Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole 
doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́  
i egzaminów, w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.”  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REKTOR  

 


