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INFORMACJE PODSTAWOWE:

Podział roku akademickiego: https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wpcontent/uploads/ZR.117.2020.pdf
Rozkłady zajęć dydaktycznych:
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec/
Plany studiów: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/plany-studiow/
Opłaty za studia: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/oplaty-za-studia/
Jak działa USOS: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/usosweb/
Ogłoszenia dla studentów WNoZ:
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/informacje-dla-studentow/
Pomoc materialna dla studentów (świadczenia dla studentów), domy studenckie, opieka
zdrowotna, ubezpieczenia itp.:
https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html,
Regulamin studiów:
https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Regulamin_studiow_te
kst_jednolity.pdf
Informacja dla studentów sportowców:
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4658-informacje-dla-studentowsportowcow.html
W co student powinien zaopatrzyć się przed zajęciami:
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html

2

STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW!!!!

Zgodnie z regulacjami prawnymi istnieje konieczności złożenia przez studenta
pierwszego roku ślubowania, poprzez system USOSweb. Student, który nie złoży
ślubowania zgodnie z regulaminem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony
z listy studentów.

W najbliższym czasie zostanie dla Państwa uruchomiony Uniwersytecki System
Obsługi Studiów – USOS (dla kierunków niestacjonarnych w ciągu najbliższych dni)
https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/USOS.pdf
Powyższy system stanie się podstawą m.in. do komunikacji z wykładowcami, a
poprzez pocztę USOS-mail będziecie informowani, jakie narzędzia zostaną użyte do realizacji
zajęć zdalnych. Zajęcia zdalne zazwyczaj będą odbywały za pomocą systemów:
•

Moodle https://moodle.umk.pl/WNoZ/,

•

Microsoft Teams https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650

•

BigBlueButtonhttps://www.uci.umk.pl/index.php/System_Wideokonferencji_BigBlueButton
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ZASADY OGÓLNE:
Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzi nauczanie
w formie hybrydowej.
Przedmioty wraz z formą ich realizacji są zaznaczone w rozkładach zajęć.
Realizacja zajęć dydaktycznych na WNoZ CM UMK:

Wykłady/seminaria

Całościowo w formie zdalnej – synchroniczne w min. 50% czasu
trwania każdego wykładu/seminarium

Ćwiczenia/zajęcia
praktyczne/praktyki
zawodowe, zajęcia w

W zależności od charakteru zajęć:
•

Całościowo w formie zdalnej – synchroniczne w min. 50% czasu
trwania każdych zajęć

CSM
•

Całościowo w formie tradycyjnej

Lektoraty

Całościowo w formie zdalnej

Seminaria

Całościowo w formie zdalnej

dyplomowe
Wychowanie fizyczne

*

Całościowo w formie zdalnej*

dla pierwszego roku studiów

kierunków: dietetyka, st. I stopnia stacjonarne;

audiofonologia, st. I stopnia stacjonarne, elektroradiologia, st. I stopnia stacjonarne; terapia
zajęciowa ,st. I stopnia stacjonarne, położnictwo, st.I stopnia stacjonarne, pielęgniarstwo, st. I
stopnia stacjonarne, ratownictwo medyczne, st.stacjonarne i fizjoterapia, st. stacjonarne i
niestacjonarne (wieczorowe), internetowa rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego w
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systemie USOS na I semestr 2020/2021 zostanie uruchomiona 02.10.2020 godz. 10.00 i
będzie otwarta do 13.10.2020 r. godz. 23.59

HARMONOGRAM PROWADZENIA ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ:
Zajęcia na WNoZ CM UMK odbywają się zgodnie z pierwotnym rozkładem zajęć
dydaktycznych.
Szczegółowy

podział

form

zajęć

został

naniesiony

na

rozkłady

zajęć

-

https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec/

REALIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH:
Realizacja zajęć zdalnych odbywają się w ramach istniejących grup zajęciowych
wynikających z pierwotnego rozkładu zajęć dydaktycznych.
Zajęcia zdalne są realizowane jako zajęcia on-line (synchroniczne).
Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku
akademickim 2020/2021:
Kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do
zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:
1) platforma e-learningowa Moodle;
2) system wideokonferencji BigBlueButton;
3) Microsoft Teams;
4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na zasadzie umów
zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.
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Decyzją Władz Dziekańskich, w trosce o utrzymanie jakości kształcenia oraz
bezpośredniego kontaktu ze studentami, prosimy o przygotowanie wykładów i ćwiczeń,
które są zaplanowane w formie zdalnej w taki sposób, aby rozpoczynały się w trybie
zdalnym synchronicznym (online – „na żywo”) i trwały w trybie synchronicznym
minimum przez 50% czasu trwania zajęć. Pozostałe 50% czasu można przeznaczyć na
zobligowanie studentów do zapoznania się z materiałami, przygotowania projektów,
wykonanie zadań itp.
Wykłady kursowe prowadzone są w formie zdalnej asynchronicznej z wykorzystaniem
platformy Microsoft Teams.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W FORMIE ZDALNEJ:
Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku
akademickim 2020/2021:
Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania studentów o
wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji elektronicznej
z wykorzystaniem systemu USOS.
W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach
zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
prowadzącemu zajęcia, a prowadzący ustala inne warunki rozliczenia jego pracy w
ramach danego przedmiotu.
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STUDENT:
Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku
akademickim 2020/2021:
Student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzącego i Uniwersytetu
(przez stronę ̨ Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu
wspierającego uczenie się ̨ w formie zdalnej.
Decyzją Władz Dziekańskich, podczas zdalnej realizacji wykładów dopuszcza się możliwość
używania przez kilku studentów (będących w jednej grupie ćwiczeniowej lub
mieszkających w jednym gospodarstwie domowym) jednego stanowiska do nauczania
zdalnego (komputer/smartfon).
W przypadku ograniczeń technicznych, dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie
udostępniona sala komputerowa – szczegóły wkrótce.

DYŻURY i KONSULTACJE:
Decyzją Władz Dziekańskich w semestrze zimowym 2020/2021 dyżury i konsultacje
pracowników odbywają się w formie zdalnej. Terminy i formy ich realizacji pracownicy są
zobowiązani do umieszczenia do 25.09.2020 poprzez USOSweb na stronie jednostki.
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EGZAMINY i ZALICZENIA:
Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku
akademickim 2020/2021:
Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 3 odbywają się w
sposób tradycyjny. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dziekana egzaminy i
zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 3 mogą odbyć się w sposób:
zdalny – asynchroniczny polegający na przekazywaniu studentom do wykonania
przez prowadzącego zadań, w tym m.in. opracowań, esejów,
zdalny na zasadach określonych w § 6;
zdalny na zasadach określonych w § 7.
Informację o sposobie odbywania się egzaminów oraz zaliczeń kończących zajęcia
oraz zmiany w tym zakresie umieszcza się w sylabusie przedmiotu.
Prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub w szczególnych przypadkach na
złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów
uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem
technologii

informatycznych

przy

pomocy

synchronicznej

wideokonferencji.

Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie
oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).
Dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej na wniosek prowadzącego zajęcia lub w
szczególnych przypadkach na wniosek studenta złożony do dziekana, a w przypadku
szkół doktorskich na wniosek doktoranta złożony do dyrektora właściwej szkoły
doktorskiej, i zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia może podjąć decyzję o
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w
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formie pisemnej z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Egzaminator
wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin
egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia, godziny i czasu trwania). Wniosek
załącznik 1 należy przesłać na adres elearning@cm.umk.pl

REALIZACJA PRAKTYK:
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/praktyki/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenieDziekana.pdf

GRUPY na FB:
W trosce o utrzymanie kontaktu ze wszystkimi studentami Samorząd studencki
przygotował grypy na FB, obejmujące poszczególne roczniki:

➡️ratownictwo medyczne stacjonarne https://tiny.pl/71j3d
➡️ratownictwo medyczne niestacjonarne https://tiny.pl/71j3f
➡️audiofonologia https://tiny.pl/71j35
➡️elektroradiologia stacjonarne https://tiny.pl/71j3j
➡️elektroradiologia niestacjonarne https://tiny.pl/71j3p
➡️pielęgniarstwo I st https://tiny.pl/71j34
➡️pielęgniarstwo II st stacjonarne https://tiny.pl/71j3n
➡️pielęgniarstwo II st niestacjonarne https://tiny.pl/71j3k
➡️położnictwo I st https://tiny.pl/71j38
➡️położnictwo II st stacjonarne https://tiny.pl/71j3s
➡️położnictwo II st
niestacjonarne https://www.facebook.com/groups/1281202235551833/?ref=share

➡️terapia zajęciowa I st https://tiny.pl/71j36
➡️terapia zajęciowa II st https://tiny.pl/71j3v
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➡️fizjoterapia stacjonarne https://tiny.pl/71p28
➡️fizjoterapia niestacjonarne https://tiny.pl/71p2b
➡️dietetyka I st stacjonarne https://tiny.pl/71p8m
➡️dietetyka I st niestacjonarne https://tiny.pl/71p8t
➡️dietetyka II st stacjonarne https://tiny.pl/71p8w
➡️dietetyka II st niestacjonarne https://tiny.pl/71p8c
➡️zdrowie publiczne II st https://tiny.pl/71p8h

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW:

Opiekunowie poszczególnych roczników zostaną powołani na najbliższej Radzie
dziekańskiej WNoZ, tj 24.09.2020

BIBLIOTEKA:
https://bm.cm.umk.pl/informacje-ogolne/

PRACA DZIEKANATU:

w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obsługa administracyjna
studentów realizowana jest przez pracowników Dziekanatu WNoZ i odbywa się głównie
zdalnie (email, poczta tradycyjna), w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu
- po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Dane kontaktowe pracowników
Dziekanatu WNoZ: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/dziekanat-dlastudentow/obsluga-studentow/

AKTY PRAWNE:
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–Zarządzenie Nr 178 Rektora UMK w Toruniu z dnia 8 września 2020 r., w sprawie organizacji
kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021

–Zarządzenie Nr 151 Rektora UMK w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie
Nr 109 Rektora UMK z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

–Zarządzenie nr 147 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021)
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