
Zarządzenie Nr 68/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz korzystania z infrastruktury  

   w okresie od dnia 8  czerwca  do dnia  30 września 2020 roku 

przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 maja 2020 roku  

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stosownie do ustaleń 

podjętych na Kolegium Rektorskim w dniu 2 czerwca 2020 roku,  zarządza się co następuje:  

  

 

§ 1  

Ustala się, że w okresie od dnia 8 czerwca do dnia 30 września 2020 roku studenci Wydziału 

Nauk o Zdrowiu będą odbywać ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w formie 

bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim zgodnie z Załącznikiem  

do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 mogą być realizowane na bazie 

dydaktycznej UM w Lublinie, w szczególności w salach laboratoryjnych bądź 

 w warunkach symulacji medycznej. 

2. Decyzje o terminie i miejscu realizacji zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej 

podejmuje Dziekan, na wniosek  kierownika jednostki dydaktycznej odpowiedzialnej 

za realizację danego przedmiotu, określając w niej nazwę miejsce realizacji, imię   

i nazwisko wykładowcy/opiekuna praktyk, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia 

zajęć dydaktycznych - we współpracy z koordynatorem kierunku/kształcenia 

praktycznego. 

3. Informacje o podjętych przez Dziekana decyzjach pracownicy Dziekanatu przekazuje 

niezwłocznie za pośrednictwem Portalu studenta oraz za pośrednictwem opiekuna roku.   

4. Ustalenie miejsca i terminu realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa  

w § 1 odbywa się z zachowaniem zasad określonych w: 

1) Środowiskowych wytycznych w związku z przywracaniem działalności uczelni 

wydanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

2) Zarządzeniu Nr 59/2020 Rektora UM w Lublinie z dnia 21 maja 2020 roku   

w sprawie zasad funkcjonowania UM w Lublinie w okresie stopniowego znoszenia 

ograniczeń spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 

§ 3 

1. Zajęcia dydaktyczne mogą być organizowane na terenie Uczelni w godzinach pomiędzy 

8.00 a 20.00. 



1. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu 

dydaktycznym powinna być ustalona przez Kierownika jednostki dydaktycznej  

z uwzględnieniem zaleceń, o których w § 2 ust. 4. 

2. Studenci uprawnieni są do przebywania w udostępnionej sali wyłącznie w godzinach 

realizacji zajęć dydaktycznych, po ich zakończeniu mają obowiązek niezwłocznie 

opuścić salę i budynek, w którym jest zlokalizowana sala. 

3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach jednego przedmiotu obejmujące 3 godziny 

zegarowe (4 godziny dydaktyczne) mogą być realizowane bez konieczności 

wprowadzania przerwy.  

4.  Każdorazowo pomiędzy zajęciami organizowanym dla różnych grup studenckich 

należy zaplanować minimum pół godziny przerwy na wywietrzenie i dezynfekcję sali. 

§ 4 

Egzaminy i zaliczenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu  

Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie 

zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w UM w Lublinie. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektor 

                                                                          Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

                                                                                     Prof. dr hab. Andrzej Drop 

 


