Zarządzenie nr 107/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 16.10.2020
zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Rektora UMB 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.), rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), § 12-§
13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje:
§1
W Zarządzenia nr 86/2020 Rektora UMB z dnia 9 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć
dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021, zwanym dalej „zarządzeniem”, w terminie od dnia 17.10.2020 r.
do odwołania:
1) zmienia się §1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:
§1
1. Wykłady, seminaria (w tym „Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych”),
lektoraty z języków obcych, zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne,
inne ćwiczenia, zajęcia oraz moduły prowadzone w grupach 18 osobowych oraz
zajęcia z przedmiotów humanizujących - prowadzone będą z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, w tym: nagrane wykłady lub webinarium on-line,
zajęcia przy użyciu platformy e-learningowej lub innych narzędzi webinaryjnych jak
np. MS Teams czy Big Blue Button, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w
programie danego kształcenia.
2. Dopuszcza
się
prowadzenie
ćwiczeń/zajęć
praktycznych
w
formie
hybrydowej/rotacyjnej w naukach podstawowych, w przypadku konieczności realizacji
programu. W takim przypadku, kierownik jednostki podejmuje decyzję o formie
realizacji ćwiczeń i informuje o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych starostę
roku, który przekazuje tą informację studentom z roku.
3. Pozostałe ćwiczenia na wszystkich kierunkach studiów, w tym: ćwiczenia kliniczne (z
udziałem pacjentów), ćwiczenia z przedmiotów zawodowych i specjalistycznych,
zajęcia praktyczne oraz zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, powinny odbywać
się w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem.

4. Studenci, którzy zgłoszą brak możliwości udziału w w/w zajęciach (kwarantanna,
konieczność samoizolacji), mają obowiązek kontynuacji kształcenia w formie zdalnej,
zaś w przypadku zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, hybrydowym bądź
rotacyjnym - ich realizacja odbywa się w zakresie wskazanym przez kierownika
jednostki.
5. Weryfikacja efektów uczenia się określonych w programie kształcenia, w tych
przypadkach, gdy jest to możliwe, powinna odbywać się poza siedzibą Uczelni, z
wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających weryfikację osiągniętych
efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
2) zawiesza się stosowanie zapisów § 2 zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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