Zarządzenie nr 5/2021
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 26.01.2021r.
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, zmienionym Zarządzeniem Rektora nr 107/2020 oraz 110/2020,
wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się zapis §1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Weryfikacja efektów uczenia się określonych w programie kształcenia, w tych
przypadkach, gdy jest to możliwe, powinna odbywać się w trybie regularnym, na
terenie Uczelni.”
2) w §1 dodaje się ust. 6 nadając mu brzmienie:
„6. W przypadku braku możliwości weryfikacji efektów uczenia się w trybie regularnym,
decyzję o przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu końcowego poza siedzibą uczelni
lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę
ich przebiegu i rejestrację - podejmuje dziekan wydziału odpowiedzialnego za dany
kierunek studiów (lub w przypadku Szkoły Doktorskiej – Dyrektor Szkoły) na wniosek
kierownika danej jednostki.
3) zmienia się zapis §4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestniczący w zajęciach, w tym studenci i doktoranci, w formie stacjonarnej,
a także osoby organizujące i przeprowadzające weryfikację efektów uczenia się
w trybie regularnym oraz studenci/doktoranci uczestniczący w takiej weryfikacji,
zobowiązani są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach
powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do
Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 (https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie-nr-51-2020).”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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