
KOMUNIKAT Nr 64/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 

2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi zmianami) 

informuję, że w Uniwersytecie Wrocławskim: 

 

1/ kształcenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach 

doktoranckich i w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych i innych 

formach kształcenia będzie odbywać się w formie kształcenia stacjonarnego  

z elementami zdalnego nauczania;  

 

2/ planowanie zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 powinno 

uwzględniać możliwość zmiany realizacji zajęć w formę hybrydową lub zdalną  

w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej;  

 

3/ wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia 

realizowane w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022 w obiektach 

Uniwersytetu prowadzone będą w formie stacjonarnej (w szczególności: ćwiczenia, 

seminaria, konwersatoria, warsztaty, laboratoria, lektoraty, praktyki i zajęcia 

wychowania fizycznego); 

 

4/ dopuszcza się możliwość prowadzana zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych 

oraz uczestników kursów, szkoleń i innych form kształcenia w formie zdalnej lub 

hybrydowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik studiów podyplomowych, 

kierownik szkoleń, kursów lub innych form kształcenia w porozumieniu z Dziekanem 

lub kierownikiem jednostki pozawydziałowej; 

 

5/ dopuszcza się możliwość prowadzana wybranych zajęć dla doktorantów (zarówno 

studiów III stopnia jak i Szkoły Doktorskiej) w formie zdalnej lub hybrydowej 

(szczególnie zajęć o charakterze ogólnouniwersyteckim). Decyzję w tym zakresie 

podejmuje odpowiednio kierownik studiów doktoranckich, kierownik Kolegium Szkoły 

Doktorskiej w porozumieniu z Dziekanem i Prorektorem ds. nauczania; 

 

6/ dopuszcza się możliwość realizacji wykładów dla studentów w formie zdalnej lub 

hybrydowej, jeśli warunki lokalowe jednostki nie pozwalają na ich przeprowadzenie w 

formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących ograniczeń epidemicznych  

i sanitarnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan lub kierownik jednostki 

pozawydziałowej; 

 

7/ tworząc plan zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych realizowanych  

w obiektach uniwersyteckich należy wziąć pod uwagę potrzebę maksymalnego 

ograniczenia przemieszczania się studentów po obiektach Uniwersytetu  

(w szczególności przypisanie grup do konkretnych sal zajęciowych w ciągu całego 

dnia kształcenia, tworzenie bloków zajęciowych) i koordynowania realizacji zajęć 

stacjonarnych oraz hybrydowych i zdalnych; 

 

8/ w zależności od zmian w sytuacji sanitarnej i epidemicznej oraz wytycznych, zaleceń 

i nakazów prawa powszechnie obowiązującego warunki organizacji dydaktyki  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 mogą podlegać zmianie. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


