
780.4025.22.2020       Kraków, dnia 18.08.2020 r. 

 

Szanowni Państwo 
Opiekunowie lat na kadencję 2020-2024 
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 
 
 
 

Na podstawie komunikatu nr 19 Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora 
ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie 
Jagiellońskim  – Collegium Medicum,  kształcenie  planowane jest w trybie stacjonarnym  
z elementami kształcenia zdalnego. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia 
epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do 
poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM  o przejściu na formę wyłącznie kształcenia 
zdalnego. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków 
studiów ustala uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne 
nauczycieli Dziekan Wydziału, akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów 
najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. 
 
Uwzględniając powyższe zapisy przedstawiamy wytyczne do opracowania harmonogramów 
na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021: 
 
1. Harmonogram jest przygotowany na podstawie planów studiów umieszczonych na stronie 

wydziału dostępnych pod linkiem https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-
pierwszego-i-drugiego-stopnia/programy_ksztalcenia/ 
Plany studiów zatwierdzone są przez Senat UJ (I i II rok studiów - cykle kształcenia 
rozpoczynające się od roku 2019/2020 i 2020/21) lub przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UJ CM (III rok studiów pierwszego stopnia oraz IV studiów jednolitych magisterskich – 
poprzednie cykle kształcenia) oraz uwzględniają  opinię  Samorządu Studentów Wydziału 
Nauk o Zdrowiu o możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w większym wymiarze godzinowym niż jest to zatwierdzone  
w planach studiów. 
 

2. Zajęcia należy planować w grupach wskazanych w Komunikacie nr 7 Dziekana Wydziału 
Nauk o Zdrowiu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM w roku akademickim 2020/2021. 
 

3. Wykłady, seminaria, ćwiczenia teoretyczne powinny być realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w programie MS Teams, a ich realizacja 
uwzględniona  w harmonogramie zajęć.  

 
4. Zajęcia można planować w godzinach 8.00- 20.00, dla studentów studiów stacjonarnych od 

poniedziałku do piątku a dla studentów studiów niestacjonarnych od piątku do niedzieli. 
 
5. W ciągu jednego dnia można planować nie więcej niż 3 godziny zajęć  teoretycznych                              

z jednym prowadzącym uwzględniając przerwę w trakcie ich realizacji. 
 
6. Należy uwzględnić przerwy co najmniej 15 minutowe między zajęciami, w tym również  

prowadzonymi zdalnie.  
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7. Zajęcia stacjonarne (w budynku Uczelni lub w podmiotach leczniczych) należy zaplanować 
albo w godzinach dopołudniowych albo w godzinach popołudniowych uwzględniając 
dojazd studentów do miejsca realizacji zajęć. 

 
8. Zajęcia stacjonarne studentów poszczególnych lat i grup zaplanowane w tym samym 

budynku uczelni powinny się rozpoczynać i kończyć o różnych godzinach. Wymagać to 
będzie dobrej współpracy opiekunów lat danego kierunku studiów.  

  
9. Aby uniknąć przemieszczania się studentów pomiędzy budynkami uczelni sugerujemy 

planowanie w danym dniu zajęć stacjonarnych w jednym miejscu. 
 

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- dr Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa 
- prof. dr hab. Tadeusz Gaździk – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii 
- dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego 
- prof. dr hab. Zbigniew Kopański – Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego 
- prof. dr hab. Izabela Herman-Sucharska – Kierownik Zakładu Elektroradiologii 
- Zastępcy opiekunów lat na kadencję 2020-2024 
 

 


