
Jednostka kompetencyjna: 
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich 
 

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 
REKTORA 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia 8 lutego 2021 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 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 (t.j. 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: 

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany do Zarządzania Nr 193/2020 z dnia 24 września 2020 r.,  
w wyniku których w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się  
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dalej: Uczelnia) organizację zajęć, zaliczeń  
i egzaminów określoną niniejszym zarządzeniem w celu zapobiegania wśród społeczności 
akademickiej zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 w związku z epidemią COVID-19”. 

2. Wprowadza się zmiany do Zarządzenia Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., w wyniku 
których: 

1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ćwiczenia, w tym kliniczne oraz zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie 
stacjonarnej (kontaktowej). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika 
Jednostki, Dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie ćwiczeń z danego przedmiotu 
metodą hybrydową.” 

2) W § 1 uchyla się ust. 4.  

3. W 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., Zarządzeniem Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 272/2020  
z dnia 30 listopada 2020 r. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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