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Postanowienie nr 1 – 2020/2021 
Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 24 października 2020r. 

 
w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych 

zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim w 
okresie obowiązywania na obszarze działalności uczelni obszaru 

czerwonego 

 
Działając na podstawie §3 Zarządzenia nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 23  października  2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania Uniwersytetu opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia                  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy 

uwzględnieniu: 
 

 miejsc prowadzenia zajęć i oraz ich warunków umożliwiających zachowanie 
podstawowych wymogów sanitarnych (DDM – dystans/dezynfekcja/maseczki), 
 

 środowiska zawodowego nauczycieli akademickich i osób prowadzących 
kształcenie, 

 
 praktycznego charakteru większości zajęć, w tym szczególnie ćwiczeń 

laboratoryjnych i ćwiczeń klinicznych,   
 
wprowadzam do Postanowienia nr 7 – 2019/2020 Dziekana Wydziału 

Lekarskiego z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych wytycznych 
dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na 

kierunku lekarskim w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickim 
2020/2021, zwanego dalej Postanowieniem nr 7, następujące zmiany: 
 

§ 1 
 

1. Zawieszam dopuszczoną możliwość prowadzenia seminariów w trybie 
kształcenia stacjonarnego. Z dniem zawieszenia trybu kształcenia 
stacjonarnego seminaria prowadzone są zgodnie z organizacją określoną 

Postanowieniem nr 7 dla trybu kształcenia na odległość. 
 

2. Przekształcam wszystkie ćwiczenia laboratoryjne polegające na przeglądzie                   
i opisie obrazów mikroskopowych na zajęcia w trybie kształcenia na odległość. 
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3. Przekształcam wszystkie ćwiczenia kliniczne prowadzone w jednostkach 

organizacyjnych Wydziału Lekarskiego zlokalizowanych w podmiotach 
leczniczych, w tym: 

 

a) Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 
b) Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 

 

w zajęcia hybrydowe, z zastrzeżeniem ust. 4,  prowadzone w części: 
 

 prelekcyjnej, jako zajęcia w trybie kształcenia na odległość, prowadzone w 
połowie wymiaru ćwiczeń w terminie określonym harmonogramem zajęć, 

 

 praktycznej, jako zajęcia pośredniej wierności, prowadzone w połowie 
wymiaru ćwiczeń w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej 

Wydziału Lekarskiego na podstawie uproszczonego scenariusza w terminach 
określonych aktualizacją harmonogramu tej części zajęć. 

 

4. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 3 nie obejmuje ćwiczeń z zakresu: 
 

a)  Anatomii na drugim roku studiów (w lokalizacji: Anatomicum), 
b)  Diagnostyki obrazowej na trzecim roku studiów (w lokalizacji: 

Anatomicum), 

c)  Patomorfologii klinicznej na czwartym roku studiów (w lokalizacji: Zakład 
Patomorfologii i/lub Anatomicum). 

 
§ 2 

 

1. Przywrócenie formy stacjonarnej kształcenia dla ćwiczeń klinicznych, o 
których mowa w §1 ust. 3 może nastąpić w każdym czasie na pisemne 

zgłoszenie koordynatora przedmiotu w ramach którego prowadzone są 
ćwiczenia kliniczne, począwszy od każdego nowego tygodnia zajęć (w tym od 
26.10.2020r.), przy czym wniosek musi zostać złożony najpóźniej do każdej 

środy tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w trybie stacjonarnym na 
adres Koordynatora kierunku lekarskiego: katarzyna.sznajder@uni.opole.pl   

 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być poparty pozytywną opinią 

zespołu epidemiologicznego/zakażeń szpitalnych właściwego dla 

podmiotu leczniczego. 
 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Postanowienia.    
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§ 3 

 
Utrzymuję w mocy pozostałe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad 

prowadzenia zajęć dydaktycznych określone Postanowieniem nr 7, w tym w 
szczególności: 
 

 wytyczne dotyczące realizacji ćwiczeń laboratoryjnych w trybie stacjonarnym, 
 wytyczne dotyczące ćwiczeń symulacyjnych w salach WCSM w trybie 

stacjonarnym, 
 

z obowiązkiem restrykcyjnego przestrzegania zasad organizacyjno-sanitarnych. 

 
§ 4 

 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                 

 Załącznik do 

Postanowienia nr 1- 2020/2021  

 

 

 

http://www.lekarski.uni.opole.pl/


 

 Wydział Lekarski 
  

 ul. Oleska 48, 45–052 Opole 
 tel. +48 77 452 74 44, +48 77 452 74 16 
 dwl@uni.opole.pl 
 www.lekarski.uni.opole.pl 

 

 

Opole, ……………………. 
 

 
Dziekan 

Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Opolskiego 
 

 
Działając na podstawie §2 Postanowienia  nr 1 – 2020/2021 Dziekana Wydziału 

Lekarskiego z dnia 24 października 2020r. w sprawie szczegółowych wytycznych 
dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
kierunku lekarskim okresie obowiązywania na obszarze działalności uczelni 

obszaru czerwonego 
 

zgłaszam gotowość przywrócenia kształcenia stacjonarnego dla ćwiczeń 
klinicznych: 
 

a) z przedmiotu: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

b) dla studentów ……. roku studiów 
 

c) prowadzonych w: …………………………………………………………………………………………………. 
 
d) od dnia: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Przywrócenie kształcenia stacjonarnego uzyskało pozytywną opinię  

(proszę wpisać odpowiedni podmiot opiniujący) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….              ……………………………………………………….. 

(podpis przedstawiciela zespołu opiniującego)              (podpis koordynatora przedmiotu) 
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