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Postanowienie  nr 2 – 2020/2021 
Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 7 listopada 2020r. 

 
w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych 

zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim 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: 

 
a) utrzymania w mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                   

z dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki            
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 
b) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 
i ratownika medycznego, którym wprowadzono możliwość: 
 

 zaliczenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne (którymi w przypadku kierunku lekarskiego są 

ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe) na podstawie zaświadczenia 
podmiotu leczniczego lub służby sanitarno-epidemiologicznej, ze student 

wykonywał na ich rzecz czynności w ramach zadań tych podmiotów                          
w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

 
 uzyskania w roku akademickim 2020/2021 w ramach zajęć prowadzonych 

w trybie kształcenia na odległość części efektów uczenia się przypisanych 
do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i uzyskanie z tego tytułu 
nie więcej niż 20% punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie 

studiów roku akademickiego na którym kształci się student,  
 

c) zaleceń Ministra Edukacji i Nauki określonych pismem                                
Nr DSW.WNP.075.8.2020 z dnia 5 listopada 2020r. 
 

d) analizy Planu / Harmonogramu studiów pod kątem liczby punktów ECTS 
przypisanych do ćwiczeń klinicznych, stanowiącej załącznik do niniejszej 

decyzji, 
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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 możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym ćwiczeń 
laboratoryjnych nie objętych zawieszeniem określonym Postanowieniem nr 1 – 
2020/2021 Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 24 października 2020r. 

Z dniem zawieszenia trybu kształcenia stacjonarnego ćwiczenia prowadzone są 
zgodnie z organizacją określoną Postanowieniem nr 7 dla ćwiczeń 

laboratoryjnych w trybie kształcenia na odległość pkt. 1.2 – 1.6. 
 
2. Zawieszam możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym ćwiczeń 

symulacyjnych w salach WCSM i przekształcam je w ćwiczenia kliniczne 

prowadzone w trybie kształcenia na odległość. 

  

3. Zawieszam możliwość prowadzenia ćwiczeń klinicznych w formie hybrydowej 

określonej Postanowieniem nr 1 – 2020/2021 Dziekana Wydziału Lekarskiego                
z dnia 24 października 2020r. i przekształcam je w ćwiczenia kliniczne 

prowadzone w trybie kształcenia na odległość. 
 

4. Do organizacji kształcenia w trybie kształcenia na odległość dla ćwiczeń,                          

o których mowa w ust. 2 i 3 ma odpowiednio zastosowanie organizacja 
kształcenia określona Postanowieniem nr 7 dla ćwiczeń laboratoryjnych w 
trybie kształcenia na odległość pkt. 1.2 – 1.5., w tym: 

 

1.2. Ćwiczenia, o których mowa w ust. 1.1. prowadzone są w czasie 

rzeczywistym zgodnym z harmonogramem zajęć (planem zajęć)                          
i określonym nim wymiarem czasowym. 

1.3. Nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia jest zobowiązany do 

przygotowania i udostepnienia studentom materiałów umożliwiających 
aktywne uczestnictwo w zajęciach, z zastrzeżeniem ust. 1.4. 

1.4. Materiały, o których mowa udostępniane muszą zostać                                        

z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. 

1.5. Harmonogram zajęć (Plan zajęć) zawiera informację o platformie 
prowadzenia zajęć. 
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§ 2 

 

1. Studenci, którzy zgłoszą podjęcie na podstawie wolontariatu w podmiotach 
leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych czynności w ramach 

zadań tych podmiotów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
obejmujących przykładowo: 

 
 przeprowadzanie wywiadu epidemiologicznego, 
 pomoc w monitorowaniu stanu osób odbywających kwarantannę, 

 uczestniczenie w sprawowaniu opieki nad pacjentami, 
 wykonywanie czynności  związanych z przeprowadzaniem testów na wirusa 

SARS-CoV-2.  
 
są zwolnieni od dnia zgłoszenia: 

 
a) z uczestniczenia w czasie rzeczywistym w ćwiczeniach, o których mowa                   

w §1 ust. 3, 
b) opracowywania zleconych w ramach tych ćwiczeń materiałów. 

 
2. Realizowanie przez studentów efektów uczenia się w formie, o której mowa                  

w ust. 1, nie wpływa na przynależność studenta do określonej organizacją 

kształcenia grupy ćwiczeniowej. 
  

3. Upoważnia się koordynatorów kształcenia poszczególnych przedmiotów -                         
w ramach których prowadzone są ćwiczenia kliniczne - do dookreślenia dla 
czynności polegających na uczestniczeniu w sprawowaniu opieki nad 

pacjentami odpowiednich, pożądanych do nabycia umiejętności zbieżnych z 
efektami uczenia się dla danego przedmiotu.  

 
4. Studenci, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do nabycia w ramach 

samokształcenia wiedzy będącej przedmiotem ćwiczeń (w których nie 

uczestniczą w czasie rzeczywistym), przy czym samokształcenie to powinno 
odbywać się na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela 

akademickiego prowadzącego ćwiczenia, stanowiąc w efekcie przygotowanie 
studentów do zaliczenia przedmiotu w formie zaliczenia na ocenę lub 
egzaminu. 

 
§ 3 

 
Zawieszenie kształcenia stacjonarnego dla ćwiczeń laboratoryjnych, o którym 

mowa w  § 1 ust. 1 ma zastosowanie do ćwiczeń z zakresu: 

 

a) Anatomii na drugim roku studiów, 
b) Patomorfologii klinicznej na czwartym roku studiów. 
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§ 3 

 
Utrzymuję w mocy pozostałe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad 
prowadzenia zajęć dydaktycznych określone Postanowieniem nr 7. 

 
§ 4 

 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r. 
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