
Zarządzenie Nr 66/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 czerwca 2020 roku 

 

w  sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 

w  Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym 

 i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85  ze zm.), § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 27 września 2018 roku  w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861 ze zm.), uwzględniając zapisy 

Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni wydanych  

w dniu 18 maja 2020 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomendują 

prowadzenie zajęć w trybie zdalnym w kolejnym roku akademickim ze względu na trudną do przewidzenia 

sytuację epidemiologiczną, stosownie do ustaleń Kolegium Rektorskiego  UM w Lublinie podjętych w dniu 

26 maja 2020 roku, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się, że w semestrze zimowym 2020/2021 następujące zajęcia dydaktyczne będą 

prowadzone wyłącznie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie):  

1) wszystkie wykłady i seminaria,  

2) lektoraty z języków obcych,  

3) ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (np. z przedmiotów 

takich jak: historia, psychologia, socjologia, ekonomia, etyka, filozofia, zdrowie 

publiczne, marketing i zarządzanie, prawo),  

4) ćwiczenia prowadzone w ramach pracowni komputerowych. 

 

§ 2 

Określa się maksymalną liczebność grupy zajęciowej na ćwiczeniach i zajęciach praktycznych 

realizowanych w formie bezpośredniego kontaktu, prowadzonych w semestrze zimowym 

2020/2021, która wynosi 15 studentów.  

 

§ 3 

1. Kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację zajęć dydaktycznych może wnioskować o 

realizację całości lub części ćwiczeń/zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w formie 

zdalnej, o ile zmiana formy zapewni realizację wszystkich efektów uczenia się. 

2. Wniosek o kształcenie zdalne kierownik jednostki składa do Dziekana w terminie do dnia  

15 czerwca 2020 roku; Dziekan po zaopiniowaniu wniosku przedkłada go niezwłocznie 

Prorektorowi ds. Kształcenia do zatwierdzenia.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Prof. dr hab. Andrzej Drop 


