
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu 

Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń 

wirusem SARS-CoV-2 

 

 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 w Polsce 

oraz obowiązywaniem przepisów zabezpieczających przed rozwojem epidemii na 

terenie całego kraju, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, 

doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i zachowanie najwyższej jakości 

kształcenia, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 23 lutego 2021 r.: 

 

1) utrzymuje się tryb prowadzenia zajęć, funkcjonowanie organów i ciał kolegialnych 

Uniwersytetu oraz zasad pracy administracji uczelni wskazane w: 

a) Komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 

2020 r. punkty 1-2 i 4-5, 

b) Komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 

2020 r. punkty 3-6, 

c) Komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 

2020 r. punkty 1-2; 

2) dopuszcza się prowadzenie treningów sekcji AZS Uniwersytetu Wrocławskiego, 

wyłącznie w zakresie osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa 

sportowego o ile umożliwią to przepisy wyższego rzędu. Treningi mogą odbywać 

się w budynkach sportowych uczelni, przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

epidemicznego uczestników, za zgodą Prorektora ds. studenckich. Zgoda może 

dotyczyć sekcji przygotowujących się do rywalizacji w konkretnych zawodach lub 

rywalizacji sportowej. Właściwy opiekun sekcji występuje z wnioskiem, który 

wskazuje: niezbędność podjęcia treningu ze względu na uczestnictwo w rywalizacji 

sportowej, określa konkretne zawody sportowe lub rywalizację w jakiej zawodnicy 

sekcji będą uczestniczyć, rodzaj realizowanych zajęć i ich miejsce, warunki 

bezpieczeństwa jakie zostaną zastosowane w trakcie treningu, uzgodnione z 

działem BHP, do wniosku dołącza się listę studentów i trenerów biorących udział w 

zajęciach. Przypominamy, iż osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub 

wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu 

sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania 

obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans 

społeczny; 

3) w okresie stosowania przepisów prawa wykluczających spotkania powyżej pięciu 

osób lub pozostawania miasta Wrocław w strefie czerwonej wprowadza się zdalną 

formę przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dla zajęć prowadzonych w trybie 

zdalnym lub z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Tryb stacjonarny 

zaliczania może być stosowany w przypadku zajęć praktycznych prowadzonych w 

formie stacjonarnej do czasu zaliczenia lub egzaminu; 

4) w przypadku przeniesienia miasta Wrocław do strefy o niższym ryzyku zakażenia 

niż strefa czerwona dopuszczalne jest przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń w 

formie stacjonarnej. W tym celu wymagane jest uzyskanie zgody dziekana, który 

jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych, uzgodnionych z Działem 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr  warunków 

przeprowadzania zaliczeń i egzaminów stacjonarnych; 



5) zaleca się zdalną formę przeprowadzania praktyk jeśli pozwala to na realizację 

zakładanych  efektów uczenia się. Forma realizacji praktyk powinna być 

odpowiednio udokumentowana pod kątem osiągania efektów uczenia się; 

6) w przypadku przeniesienia realizacji praktyk lub innych zajęć dydaktycznych, 

które ze względu na stan epidemii i brak możliwości zrealizowania efektów uczenia 

się nie mogły odbyć się w semestrze zimowym 2020/2021,  na następny semestr 

lub rok akademicki, rada wydziału, stosownie do § 35 Regulaminu studiów w 

Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Nr 94/2019 Senatu UWr z dnia 22 maja 

2019 r., z późn. zm.) może dodatkowo określić minimalne warunki zaliczenia 

semestru (roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny 

sumaryczny deficyt punktów ECTS będących podstawą zaliczenia semestru (roku). 

Dziekanom wydziałów, kierownikom instytutów i katedr oraz jednostek 

ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną zaleca się przygotowanie do 

realizacji zajęć, w tym planów zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

według zasad określonych powyżej.  

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji semestru letniego, uwzględniające aktualny 

stan epidemiczny w kraju ukażą się nie później niż 31 stycznia 2021 r.  

Zaleca się przygotowanie planów zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 

2020/2021, w sposób umożliwiający wraz z postępem szczepień i spadkiem liczby 

zakażeń stopniowy powrót do kształcenia w formie hybrydowej i stacjonarnej.  

 

 

       prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

                 R E K T O R  


