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Obecna sytuacja epidemiczna i tro-
ska o zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa studentom, na-
uczycielom oraz pacjentom pod-

czas nowego roku akademickiego wywo-
łały potrzebę stałego dostosowania form 
kształcenia do dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości. Skutkiem gwałtownie 
wzrastającej od połowy października licz-
by zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 
i umieszczenia Warszawy w tzw. czerwo-
nej strefie było sukcesywne wprowadza-
nie przez uczelnię szeregu zasad i zaleceń 
organizujących naukę studentów w czasie 
trwającego semestru zimowego, których 
kulminacją było ogłoszenie 19 paździer-
nika zawieszenia zajęć kontaktowych. 

Częściowe przywrócenie zajęć nastą-
piło 16 listopada wraz z zarządzeniem 
nr 258/2020 rektora Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. To ostatni jak 
dotąd dokument zmieniający organizację 
zajęć dydaktycznych. Regulacje w nim 
zawarte są odpowiedzią m.in. na postula-

ty części środowiska studentów starszych 
roczników, dla których brak ćwiczeń 
i większości zajęć praktycznych w ostat-
nich latach nauki mógł być nie tylko trud-
ny do nadrobienia, ale wręcz uniemożli-
wiał nabycie niezbędnych umiejętności 
objętych planem nauczania. Dla studen-
tów wszystkich roczników ważna jest 
informacja, że wykłady, seminaria, fakul-
tety, lektoraty, a także zajęcia sportowe 
nadal odbywają się z wykorzystaniem wy-
branej przez kierownika jednostki metody 
i techniki kształcenia na odległość.

Kluczowa zmiana dotyczy natomiast 
ćwiczeń, w tym ćwiczeń klinicznych (które 
wymagają bezpośredniego kontaktu z pa-
cjentem lub zapewnienia warunków sy-
mulowanych), a także zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne (dla studentów 
ostatniego roku studiów I stopnia, II stop-
nia i jednolitych magisterskich wszystkich 
kierunków studiów). W dokumencie znala-
zło się zalecenie, aby jak największa część 
tych zajęć prowadzona była w formie sta-
cjonarnej (kontaktowej). Ćwiczenia, w tym 
kliniczne, dla studentów pozostałych lat 
studiów prowadzone będą w formie stacjo-
narnej (kontaktowej) lub hybrydowej. Przy 
braku możliwości zorganizowania zajęć 
i ćwiczeń kontaktowych lub hybrydowych 
dopuszcza się możliwość prowadzenia ich 
części wyłącznie zdalnie. Jednak pozosta-
łą część należy przeprowadzić w formie 
kontaktowej, lecz nie później niż do końca 
roku akademickiego 2020/2021. 

Wprowadzono również możliwość prze-
sunięcia godzin i terminów odbywania za-
jęć (ćwiczeń, wykładów i seminariów) mię-
dzy semestrem zimowym i letnim. Aby było 
to możliwe, konieczny jest wniosek kierow-
nika jednostki, zgoda dziekana, a także za-
chowanie rocznego planu dydaktycznego 
jednostki przeprowadzającej zajęcia.

Władze uczelni dopuściły ponadto 
możliwość dobrowolnego (na wniosek 
studenta) odrabiania praktyk wakacyjnych 
oraz zaległych i bieżących praktyk śród-
rocznych w ciągu całego bieżącego roku 
akademickiego w dowolnych podmiotach 
leczniczych. Należy jednak pamiętać, 
aby praktyki nie kolidowały z planowy-
mi zajęciami obowiązkowymi, a także 
aby były zgodne z programem praktyk za-
wodowych dla danego roku studiów.

Ostatnia zmiana, która weszła w życie 
16 listopada, dotyczy studentów kierun-
ków: lekarskiego, lekarsko-dentystyczne-
go, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, 
analityka medyczna, fizjoterapia i ratow-
nictwo medyczne. Studiujący tam mogą 
w trakcie roku akademickiego 2020/2021 
wykonywać czynności w ramach zadań 
realizowanych przez podmioty lecznicze 
lub służby sanitarno-epidemiologiczne 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-
-CoV-2, a następnie – na podstawie wysta-
wionego przez te podmioty zaświadczenia 
– ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub 
grup zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne, w tym zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych. Na podobne roz-
wiązania studenci pozostałych kierun-
ków muszą poczekać. Będzie to możliwe, 
jeśli Senat WUM w roku akademickim 
2020/2021 zaakceptuje zmiany w progra-
mie studiów tych kierunków, wprowadza-
jące taką formę zaliczeń.

Wciąż obowiązuje wiele zapisów za-
wartych w dokumentach poprzedzających 
listopadowe zarządzenie rektora. Nie za-
pominajmy zatem, że studenci i doktoranci 
przygotowujący prace naukowo-badawcze 
mogą je realizować stacjonarnie w jed-
nostkach uczelni. Zawieszone zostały obo-
zy nieobjęte planem studiów, a wychowa-
nie fizyczne przybrało formę zajęć online. 

Dla studentów, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego kształcenie zdal-
ne, na terenie Kampusu Banacha przygoto-
wano stanowiska komputerowe. Znajdują 
się one w sali nr 6 Centrum Biblioteczno-
-lnformacyjnego (15 stanowisk) oraz w sa-
lach nr 231, 232, 233 i 234 Centrum Dy-
daktycznego (po 9 stanowisk). 

Choć wydaje się to oczywiste, trze-
ba zaznaczyć, że udział w zajęciach sta-
cjonarnych może wziąć jedynie osoba 
zdrowa. W przypadku wystąpienia ob-
jawów chorobowych studenci powinni 
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Zarządzenie nr 193/2020 rektora Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego z 24 września 2020 r. w sprawie organizacji 
zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktor-
skiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz or-
ganizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.
Zarządzenie nr 201/2020 rektora Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego z 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdzia-
łania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród człon-
ków społeczności WUM. (wraz z załącznikami)
Zarządzenie nr 220/2020 rektora Warszawskiego Uniwer-

sytetu Medycznego z 16 października 2020 r. zmieniające za-
rządzenie nr 193/2020 rektora Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji 
zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktor-
skiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz or-
ganizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.
Zarządzenie nr 258/2020 rektora Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego z 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie 
nr 193/2020 rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na stu-
diach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach 
podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zali-
czeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 
2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

kORONAwIRUS

niezwłocznie poinformować o tym fak-
cie telefonicznie lub drogą elektronicz-
ną jednostkę, w której mieli odbyć lub 
odbywają zajęcia. Nie mogą brać udziału 
w zajęciach stacjonarnych studenci objęci 
kwarantanną lub izolacją (dodatni wynik 
badań w kierunku zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2), a także mieszkający razem 
z osobą objętą kwarantanną lub izolacją. 
Informacje o stanie zdrowia (dodatni wy-
nik badania), konieczności pozostania 
w izolacji czy odbycia kwarantanny stu-
denci powinni przesłać na adres zglosze-
nia@wum.edu.pl. 

Wprowadzenie reżimu sanitarnego 
sprawiło, że studenci zobowiązani zostali 
do poddania się procedurom bezpieczeń-
stwa obowiązującym na terenie jednostki 
(budynku) prowadzącej zajęcia kontakto-
we: dokonania pomiaru temperatury ciała, 
korzystania z preparatów do dezynfekcji 
rąk, stosowania masek zakrywających 
usta i nos. W czasie przebywania na tere-
nie jednostek klinicznych obowiązuje bez-
względne stosowanie odzieży ochronnej 
jednorazowej lub wielorazowej (przyłbice, 
fartuchy flizelinowe, mundurek lekarski, 
czepki, obuwie ochronne, ochraniacze 
na buty, rękawiczki jednorazowego użyt-
ku). W czasie zajęć każdy student powi-
nien korzystać z własnych przyborów 
do pisania i pomocy dydaktycznych.

Zakazane jest wejście do budynków 
WUM osób sygnalizujących możliwość 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mają-
cych kaszel, duszności, ból gardła, bóle 
mięśni oraz temperaturę powyżej 37,5°C. 
Wchodząc do budynku, należy poddać się 
pomiarowi temperatury. Jeśli wynik po-

miaru przekroczy 37,5°C, można powtó-
rzyć pomiar – ale tylko raz. W budynkach 
uczelni obowiązuje stosowanie maseczek 
lub innych skutecznych osłon zakrywa-
jących nos oraz usta podczas kontaktów 
z innymi osobami, częste mycie oraz de-
zynfekowanie rąk lub noszenie jednorazo-
wych rękawiczek. 

Należy liczyć się z ograniczeniami rów-
nież po wejściu do budynku. Konieczność 
rejestrowania wejść sprawiła, że każda 
osoba z zewnątrz zostanie poproszona 
przez pracownika ochrony o podanie 
m.in. imienia i nazwiska, telefonu kontak-
towego i celu przyjścia. Z wind korzystać 
może do 2 osób, a we wszystkich pomiesz-
czeniach konieczne jest utrzymywanie 
dystansu wynoszącego min. 1,5 m oraz 
stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy 
stacjonarnej.

Wszystkim, którzy chcieliby skorzy-
stać z czytelni Biblioteki Głównej, należy 
przypomnieć, że na jej terenie może prze-
bywać jednocześnie 58 użytkowników, 
a usiąść można wyłącznie przy stanowisku 
przydzielonym przez bibliotekarza. Zbio-
ry z wolnego dostępu i katalog kartkowy 
są wyłączone z korzystania w trybie samo-
obsługowym. Można korzystać wyłącznie 
z tytułów zamówionych przez system 
biblioteczny. Zamknięto wypożyczalnię 
samoobsługową, lecz jej zbiory są do-
stępne. Wystarczy dokonać zamówienia 
przez system biblioteczny – odbiór książ-
ki odbywa się w wypożyczalni z obsługą 
(na jej terenie może przebywać jednocze-
śnie 2 użytkowników). Nie można korzy-
stać z pokoju pracy grupowej oraz pomocy 
dydaktycznych. Wyłączone z użytkowa-

nia są także szafki skrytkowe na parterze 
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Zasady bezpieczeństwa wprowadzono 
także w domach studenta. W pokojach 
może być zakwaterowana jedna osoba. 
W wyjątkowych przypadkach i po wy-
rażeniu pisemnej zgody dwóch osób jest 
możliwość zakwaterowania ich w jednym 
pokoju. W akademikach mogą przebywać 
tylko osoby zakwaterowane. Zabrania się 
odwiedzin. Ograniczono liczbę osób mo-
gących korzystać z obszarów wspólnych, 
takich jak kuchnia, pomieszczenia sani-
tarno-higieniczne, pokój cichej nauki, sala 
TV czy sala komputerowa. W kuchniach, 
łazienkach, natryskach mogą przebywać 
nie więcej niż 3 osoby jednocześnie. Zde-
cydowano o zamknięciu siłowni, klubu, 
kawiarni i sali bilardowej.

Pandemia nie odpuszcza, a wciąż zmie-
niająca się sytuacja oznacza konieczność 
szybkiego reagowania. Dlatego należy 
na bieżąco śledzić zalecenia i regulacje 
wprowadzane na WUM. Na stronie inter-
netowej uczelni znaleźć można szczegóło-
we informacje na temat organizacji zajęć, 
zaliczeń i egzaminów, zachowania bez-
pieczeństwa podczas klinicznych i niekli-
nicznych zajęć kontaktowych, zachowania 
bezpieczeństwa w budynkach, zakwate-
rowania w domach studenta, korzystania 
z Biblioteki Głównej, przebywania w Cen-
trum Sportowo-Rehabilitacyjnym oraz 
procedury postępowania w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. ■

Cezary Ksel

*w artykule zawarłem informacje aktualne 
na dzień 29 listopada 2020 r.

Zapisy dotyczące zasad kształcenia  
i zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią znajdują się w następujących dokumentach:




