
 

 

  

 

Zarządzenie nr 1/09/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku 

z dnia 9 września 2020 r. 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

 

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 ze zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Wykłady przeprowadzane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(platforma moodle lub  Microsoft Teams)  

2. Seminaria i lektoraty  odbywają się przy użyciu platformy Microsoft Teams 

3. Ćwiczenia na wszystkich kierunkach studiów, w tym: kliniczne, z przedmiotów 

zawodowych, w Centrum Symulacji Medycznych, zajęcia z wychowania fizycznego oraz 

zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej. 

 

§2 

W przypadku zajęć przewidzianych do realizacji w formie stacjonarnej, które nie wymagają  

bezpośredniego kontaktu, Prorektor ds. studenckich, na uzasadniony wniosek osoby 

prowadzącej zajęcia, może wyrazić zgodę na realizację ćwiczeń lub zajęć  

z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość przy użyciu platformy e-

learningowej. 

 

§3 

Na wszystkich zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej należy dostosować salę do 

liczby osób uczestniczących, tak aby zabezpieczyć możliwości przestrzegania zasad dystansu 

społecznego. 

 

§4 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach w formie stacjonarnej zobowiązane są stosować się do 

wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez 



 

GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 3/03/2020 Rektora 

Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku z dnia 24 marca 2020r. w sprawie procedury 

postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby 

niebezpieczne i wysoce zakaźne. 

2. Studenci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do stosowania środków ochrony 

osobistej. 

3. Nieobecność na zajęciach  spowodowaną złym stanem zdrowia bądź koniecznością 

odbycia kwarantanny, studenci usprawiedliwiają zgodnie z Regulaminem studiów I 

stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB informując Dziekanat. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Lech Chyczewski 

 

 

 


