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Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
z dnia 2.11.2020r.
w sprawie realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października
2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz Rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
studiów, a także Zarządzeniami nr 141/2020 i 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
oraz Instrukcją nr 11/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego:
1. W trybie zdalnym realizowane będą:


wszystkie wykłady,



wszystkie seminaria,



ćwiczenia i laboratoria, które można realizować w formie zdalnej.

2. Na kierunkach standaryzowanych w trybie hybrydowym (do 20 % z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość) realizowane będą:


pozostałe ćwiczenia i laboratoria, które powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie,



ćwiczenia realizowane w CSM.

3. W trybie stacjonarnym w nadchodzących 1 - 2 tygodniach realizowane będą:


wszystkie zajęcia praktyczne w placówkach medycznych (w zależności od sytuacji sanitarnej
w szpitalu i w zależności od decyzji koordynatora kierunku).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 141/2020 Rektora
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w przypadku, gdy nauczyciel
akademicki przebywający w Uniwersytecie Opolskim, co do którego zachodzi podejrzenie

zakażeniem na COVID-19 lub który jest osobą bliskiego kontaktu – stosownie do postanowień
odpowiednio § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia – prowadzone przez nauczyciela akademickiego
zajęcia dydaktyczne, które z oczywistych względów z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę
(kierunki studiów o profilu praktycznych, zajęć laboratoryjnych, praktycznych, warsztatowych,
terenowych oraz zajęć prowadzonych w formie pracowni artystycznych) prowadzone są w
formie stacjonarnej należy kontynuować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub – jeżeli to niemożliwe – należy przesunąć na inny termin oraz zgodnie z § 4 ust.
3 Załącznika nr 2 do zarządzenia nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia
29 września 2020 r. nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w sposób, o którym mowa w §
2 ust. 1, zobowiązany jest również do przygotowania i udostępnienia lub wskazania studentom
albo doktorantom materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć.
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