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Szanowni Państwo, 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z  dnia  16  października  2020  roku  w  sprawie  

czasowego  ograniczenia funkcjonowania  uczelni  medycznych  w  związku  z  zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem   i  zwalczaniem  COVID-19 (Dz.U.  2020,  poz.  1833), Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie  standardów  kształcenia przygotowującego  do  

wykonywania  zawodu  lekarza,  lekarza  dentysty,  farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020, poz. 1881) oraz w oparciu o 

Zarządzenie nr 241/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020r. 

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 9 listopada 2020r. w okresie obowiązywania 

obszaru czerwonego na terenie kraju, informuję, iż istnieje możliwość zaliczenia części zajęć lub grup  zajęć,  

studentom, którzy wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub 

służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ramach  wolontariatu 

koordynowanego przez Uczelnię. 

Studenci realizujący czynności kształtujące umiejętności praktyczne (w tym w ramach zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych), do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia 

się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania ww. czynności, w ramach 

koordynowanego przez Uczelnię wolontariatu, będą mieli uznane określone efekty (w zakresie umiejętności) 



przez Dziekana właściwego wydziału zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie UMW w zakładce 

„WOLONTARIAT”. Nieobecność na zajęciach realizowanych w trybie on-line będzie usprawiedliwiona 

przez nauczycieli akademickich, jednak niezrealizowane efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) muszą 

być uzupełnione przez studenta i zaliczone w sposób wskazany przez prowadzącego zajęcia. Proces ten 

będzie monitorowany przez Dziekana właściwego wydziału w trosce o zachowanie jakości kształcenia i 

zabezpieczenie w przyszłości uznawalności dyplomów. Studenci realizujący wolontariat poza formułą 

opracowaną przez Uczelnię są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęć prowadzonych w 

warunkach rzeczywistych czy w systemie on-line. 

Aktywność wolontariacka studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w trakcie epidemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 jest niezwykle pożądana i ze wszech miar godna pochwały. W tych trudnych 

dla nas wszystkich czasach każda taka inicjatywa musi zostać doceniona. Mając na uwadze bardzo trudną 

sytuację sanitarno-epidemiologiczną w całym Kraju, zachęcamy Państwa studentów do podejmowani działań 

wolontariackich, a Państwa nauczycieli akademickich prosimy o zrozumienie i wsparcie podejmowanych 

inicjatyw. Licząc, że przedstawione regulacje spotkają się ze zrozumieniem całej społeczności akademickiej 

naszej Uczelni, nauczycieli akademickich studentów oraz pracowników administracyjnych. Mam nadzieję, 

że potraktujecie Państwo niniejszą rekomendację jako troskę o jakość kształcenia i odpowiedzialność za 

kompetencje praktyczne absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Raz jeszcze, w imieniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego,  podkreślam uznanie, na jakie zasługuje 

wysiłek wszystkich Państwa, w wykonywanie obowiązków zawodowych i dydaktycznych w tych trudnych 

dla nas wszystkich czasach, oraz zaangażowanie studentów w pomoc pacjentom.   

  

          Z poważaniem  

 


