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Data utworzenia dokumentu: 18.09.20 

Modyfikacje: brak 

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

 

 Podział roku akademickiego: https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-

content/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-studentow-

sportowcow.html 

 W co student powinien zaopatrzyć się przed zajęciami:  

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html 

 

 

 

https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.117.2020.pdf
https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.117.2020.pdf
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/plany-studiow/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/oplaty-za-studia/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/usosweb/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/informacje-dla-studentow/
https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html
https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Regulamin_studiow_tekst_jednolity.pdf
https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Regulamin_studiow_tekst_jednolity.pdf
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4658-informacje-dla-studentow-sportowcow.html
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4658-informacje-dla-studentow-sportowcow.html
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/USOS.pdf
https://moodle.umk.pl/WNoZ/
https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650
https://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 

CSM 

 

W zależności od charakteru zajęć: 

• Całościowo w formie zdalnej – synchroniczne w min. 50% czasu 

trwania każdych zajęć 

• Całościowo w formie tradycyjnej 

Lektoraty Całościowo w formie zdalnej 

Seminaria 

dyplomowe 

Całościowo w formie zdalnej 

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%85dzenie-

Dziekana.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 

mailto:elearning@cm.umk.pl
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/praktyki/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana.pdf
https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana.pdf
https://tiny.pl/71j3d?fbclid=IwAR1aXtyrzXce2gkvMeehUK9h1fP4SFcPzGS0OWr8OyT0_dA6SefCrttN-KM
https://tiny.pl/71j3f?fbclid=IwAR364Te5cVoligrqZxIpkU-HRr-gzqadIfKKX0L-JZd3hOiXCok4vMZEdHc
https://tiny.pl/71j35?fbclid=IwAR3G5AGPrZZS3dx8BZTqbPlxHxC4TTeHB_zBbFE7xvSnUJqhmY8loguqmeE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j3j%3Ffbclid%3DIwAR0SK7S2m1Elz60tc4rS5llEuuDcE6li_CCmf-bew3S-WsVrogeFLuLCkoE&h=AT0oltGEAnbmmZ5jowitwBz0Izby3FfBalwZwQrb0tyYE97NEkX-n7g_IGSzQf0Uft0aKfTKU9QzsI-iWxIV7kodHi5OIcKd6LAe5CL-E9iC-Ww3J7iJ6WQAvrrq-jQtE5nRpRO9T7w2QA6DxBPMHlNzxSclTPeYf148gmLNcrR38wc8Gt1oFoImLBd1YLfLnULNpmW-6Av-U0aGrpJnCiQ3nz8foXDxDI9YDYzft2a7crWsZlKsUvUVSZ3M6jxJfIr3Zrm7IiXWrXNiopNPibq5ER5gT9PQiNopzD4_TWnXYFlshWTYWn2XSPqOnHiGY9I1Z0GyN7Z17Ly42epz_ugAGRYgY6DGKL1SyO18K9dO-q94jSaRB-gYuCb_Eon1CSxAX55jPxs3XQZRqjipRCuOUUwl3x1Jr3RhEQ_kOhN4Yd6PSkxbIMqEOf6qRM40k4I-2YdgAHjnRcA79a60-aOerdzOzcfyI2mL7_VME5G5rcDTpHYEkQjvBvaAeey5eliEKAavC5saLMdOLJvcIlGRKmgajMLo_edg2lodlnHGXp5vZaw70RqPkgxv2MgiQsxAAmVeRk0MiyBfohabbx9hjLPY7Gh_X1_ScPjXOvURa0kJRg_T8-NLaOUy_vSPWxRIYZ0hNg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j3p%3Ffbclid%3DIwAR0GBRMBEckj-uBcDqf7bfWK48kDw82UFtr3sOYHJsPwIvPTVrDT-wDO74c&h=AT347uJe4KmZDum9M6PHfFbKVzguGni2ZsDtdH4_o-PG6GMIn1mDlAusJjXZJ4uM9wkPEf3yTCYzbzuv42gkA6GAGAUJe0vDYsPAS68ajISNeuTUeNjf9QAjLtlphfWaGGLdBact62wptLgYTdn-msITaBcgnppSmmxsm9T4R2gTxiRhc6o9MGBf9EzhdsAmbUx7mSPz_xcI5cawjbRfOsXc_oBGrLzT-24I9HhNedmQ14l0G-PBdDehcZCWwDP6dbsBYUfn8FJuzwYpXcjpozxxYFzeoesXz5TNQxGADvYkYzAYDlVGS3w1MeLxuqGKMh9vlIqP8Hyjj-k0TV9aTIrNkaaFCVgRpH3Onyngupn_AZu47Ut3lIa3ff8xWdfvieLjw7uj18QmGzT5kQnR7IHc3wmabDSxxAaosGBHCt6bF1dwJeNv_nEZDq5X6TDREVtf5PUzsSReiaBttFhT-84tz3v2asqPZLgy6_Ln9q6IzhfQ4Qo5OFmt6_mpvRnAwWz9bGD5Xk8xFmqvpaZbA8gpb-1h3bnbr4h6MxPfQ9ncf-iSiraI31OuO3NQPa3Wa4y9WimWVBvf1qmUtnWtZpYVFwJmpGrVHSvv0AdUGLmtiOWFpEMEJSu12phi9wRo8xbh3qjtXA
https://tiny.pl/71j34?fbclid=IwAR2X0o68rb1Q1I-152RkUnZuenHPdG3Jp4yowtoe1O-Bv8wsKjNPSlW65JY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j3n%3Ffbclid%3DIwAR3pooe9Z3YNlOif4EDFPPqqrUdtZlbASCAFSt_qTYq8fOnmtZgSWiqDukM&h=AT1mtMfDBrvyZF46kD095k6TuYBLhxlq50CWt4QzHAmiDdJnpsv11r7VP3-yw0gZdTmN1FQc2ZJHXfCO9f8vF4uY3lm2vEVYDYZbM_ZzoOCcu40N6y4jNjg02ZNpp62eSb3N9av9a2faISZfD8ToqZHW0znJpaSI2DlTzQI_Ehqcph6owrw0x_PIXFM5ia6ZZDPWWuChO_O8Uqy5_Rs0TlHRG4OpCN6ygefppjzHIFE-T8OyPxCuqmU9Qop3ZIU-JUSD8rxG4Njrh7JBlbXEZ_PyO04I7KxIrsfFjUcK9JAVbVookBk24JIdv5OHiQnCBASY7uVMuPdPTHTvDYSRKBk3_w1dRt9aSvcTF7_nxqqRCqFc5SCWX9xlW1E-Kc7ec00IRVPP-V4iwPuW57mklb4Gcxm77amIVN7vve1qCJUUtrli2MIm8Csq0xsZfcHgSKFUfEaAMAfIxwRJKtBHEOYOA2XJ3PRMki31OEP4Y16SE1LWUCsqoaEOYHdhc9EL7frTun-1VOqimlCiSE445vS-twnDNNfu4hWfqwk2zVYQmKVUW4pD-qfDyBRNgyYNkbPXFYbeVDj7kOOKjWDAL1AfTBlVsqoqZ-DdSEtJRbxe2QWbFBN4vq4MdBJfpYlKUqhccfk0GA
https://tiny.pl/71j3k?fbclid=IwAR3mbFCUrvjPSDZEkEeNZT2Xabvf4mCuJxaC1-QRddI_dvlCdWw0oPKC4c8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j38%3Ffbclid%3DIwAR1sipu8kPYp1XjR5zXV-CJJs-CxbMMV9hy-cfrT_E4q35TDSg9UEl5Rosk&h=AT1EaB22YBIW7yKwbYKRnUdxqklf0_-71sfmggeCXHCKtpF_fWznFneL1BH8OqRt1DvKm3NxjrUKZJaxOjbHBZXKGBTvRo22k9Qg8jBw8CZvSll1ryeRTgJiPmg3igwTLJumfGHE1DSlK-M1RxjuuekWER9PtqD1XjLwB6RpgKW3Ixv8-vi17OhlR_kIO4cEsde4pdI_knesmIjNbVT_mt90MFQz9Y2w0vNDJIuq33o7cvl0Uzov8MYFen8dPVRdMgmSBQEz4bMPT_PnI0rQgLORhOsEBVBS_kmy1nMgoTYfyXG2pyMpoERS3ylfekG3I7iwoeLvlNlGm5G3XpcuK96YZ217hxmxt9GHseUzW1gn-33myHT_9Q5AozptdMu1QNDDNeaLBKW_BEU6qMpflAWOMk3DNjRTlctjsvVUSAeioS5JKJDzVNjnm6A1xY5MaQuQtwrUVsnm00ZXwoknPNeSMWaHoMwMLhMI5mrEdGBzEzRnJT-eypG4EegXzIGp2X0LoopBF3B9mDLXJGMusMYsbqpC6Js25aaxKFJWqLEskamKBVWbOkWDX_CdFecDrsB9ouIy_Ad6ekH_ULvtDp0a7oqh5abVf-NIOeCH27TjsXbq0Cmw-ZPcD49Nt7N97Z4jACjCgA
https://tiny.pl/71j3s?fbclid=IwAR0EPc3j4XJld92XdOqjfopt86OJwjlVCvje9eNsboLID7AG1-ZffhEmAKs
https://www.facebook.com/groups/1281202235551833/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWhH8r2oo3SLczajM4fR4ADU8va6p6fu5bAjWNs6ZoslWbXDgxp2ysRwPPBNwMZKDwCaLHTBTgfAvdDpAfu3I5sJgys4tngXJI4gujGJMHO7uyY6UNbduSgMXOKCk0cySwH2o5ns5AG4RhzZQruQbwpspgbMtviWlTb6FJPutvy6eIKnu-x-_Rm6Y8MUAgqgzyj5cgaamVEM-liXk5MkTuAYYgbe-KmG9dGF4KfSO4503GeeZuDed1r2cMH5pt8ckHK6WQCd7MOpiYk9rHIRDZvhr788c1e-7toX49iK7oPTFKZCQY1x61hOFVLWIixDg601t3QM61UhzuT30v4wNpsA&__tn__=K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j36%3Ffbclid%3DIwAR2h0pgKDirhejb9us-TMeFqaWUlV3w71g7CBB_sLxxjkrL1AVCNG8NwAOQ&h=AT3DCPWtouYtCmR0RESHiGXx_EglRF2Ksz4CWjqPuiEoFNe2hW6eoTD1z8-PdWwjTMY0lkcAN7MD7JQTHsNJI-jRpuT3ISJrRo-lbbs3605_RJ-anhLrVAXJ2uocAy0NjDM_iUNwm-1KZyrZjkO48dEpqXl2RLbtmQ40tdbAIks_nbXgwccD5BGj3Tr435dFGDpkU_PL2YD51cg3THvXBnuSwO3rJXrlZr4omIYCjjzAw8rcUNt7b8tMXbCQYnb9O041NXKoZGyr9BLlFBqf4Y7OpSnTy3BGzzExjJOSQeqd0tz4pXcgk430e8NGw6Hr6mO2fW6ApxrP0Tt7nE5tazBo5Ta4IVqxtYtou1h3QeeaDYgjXH-GqTxDvfNHor6Ab-n3ZENxfCJFU49xsWJo3wxUsuHha7awnVoO7w9G6rX4QPZXi0Lwm1LG1jdvhou9WAkinLv6f6WXdio_ZvzUmX23WM_rSfNj4PTStSvCmtXp3faKy69z8_qoxqiPD1ltysDUcIy1vgLuBF9tl_o0g8vIrPr427Z3M49j2AgoxrMUdW0obkbmQ5B_-7bRdz9lTlbPzQxD9nrfXsuvKtfYdLhDTxikLze-b5yHDAhZ4UZQwg1cnrSDQVdEb3zfQ1aj3jrrzGDhFA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71j3v%3Ffbclid%3DIwAR2JEZN18gOC8lZjCxxNFpMq7-JcnztxS2ow7W6wFK_pgs92uB_LIXNqUmo&h=AT0wV74Wuve2uj1PThaBW0XTyR-ca1wzdFq9Vh7MZ1Tq7rrygwO9zq1JL8xyO_X6rTr4MsF6P-bhiC3EmQODwtnQhQL2lqdxvbdHzQdwJp3xvm5DGMzPY3ZoNUbd2ckvJAoroMNW70xvsUHQEkt1ym3WFTTJa6Zi-D5D1wmmgsZtPJITOydOvi15SsOKKf-pVquB95ieZUzKNky9JTF4YVVm99oIvMnFpAzPEEMZRA1etwZcKc4qgAHskmK3sTvDdUgz6IPVhO_daM5fEvSelvgtC9Lo-ZXzCsB17WewJibYqXh8pmOve4A4mDK8ohu_-UZkzKuW1zg-ya2oN3qNW56CoI3dRJFZDx4iVxQl5WPzcw8RWs2nr5xtOBJyE4ErWB62U73rRb04xoNvuexCtPjedkBhpDa8dxzNidIKr2mf5LAwc1kbiw_zVXcowdOfuSP-oSl78Evcu7NFjoHdanVnamHL0TJWdm_PAT2gWGD_Kw1y1tEmaehvCruYFjSznkSM1JOzBUq9vtkpoAQYEJ5966RwBpfAXsXW5kFk0MyHsLPjsrjO_TIkGDVPgkC8sAlg54NIY3cShsl_uj85-2I7A4eVLCX4Nm1RAuAy88GUgIlceJZfbcS28Se-a6nAa0QNQRBRAA
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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-dla-

studentow/obsluga-studentow/ 

  AKTY PRAWNE: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71p28%3Ffbclid%3DIwAR2mfHquSwEryAx2co1018Pb7MWDC4EGSzAZKqNBuAuTtf17WRvRkz_nu7Q&h=AT0ffwnWtrrQWloWcuH5lWp_vNinJv-on5dn5X714IxS3pmoeyZQQixyoRyl4w3E_7AEuKp_MMRBAU0kx05cGf5zAyYutu3oS5u2_zY8Bnrrg6alKNdU3sStnJVDRc5AFuRUFMPLdlR6Up9p04mj--noHAY46t-xX8HV18MoDLcpFS6qpfT0eNU6HWc8Q1nKgUUXwFjMUZW5N9nPlGfBrnyuPnClFE9ktbxKfcOmcDtd6aiOKKqJWyYOfw4jVAFTPM1jNnBhZQQGqSO1PQsWPuy6qJrOkzNg0HEyxBqNnsExnOFUnFxaQPAacePi3x_LpAJ3OfUK13Zt54ZQpcLXw1tiRiLJAnBRo3VTWKqgjqYxzcPkUQrhA-5wydVdJixHELYVS3hiHMdQ3Sk3zf08pZQfzKf3IDUzTR5SiatgcI05xyGlbf0wVxZFe-MCX1GlIuL0qLq19nQBZci7U3PCujnWHqmp3idKJq0K6KX3vXjKDhIcH0CnMjoap1fK0Q5ifLvt-xuw2hfrmyesok1bBuN0B1GJQg9zaHmGwtoYxiQZQoOGGE63oqVxE-ONU8y4U7oPysifFAEzk3UVh6YvnqUCqxRJAxfrKTnKrtLA3D0iXWvZzN0WPWgD-IurpLXJXyeT8qqIyA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71p2b%3Ffbclid%3DIwAR0HZ58x3o18Y65Zyof0jBN4bRjOie28qHQEyKtygSS6GJtl9QzIEZuSUR0&h=AT36ZsJTsCoJYLlPwBEWCmq23htoxJpfvUQjwL1Xev8wo4SK3QwMhUx-2YilGXR4D8zElJxIJNmq2NcLAsiUWYuHROPPExiA6mY1DvIXRx2XetkgOBEeix23WhFqsW03eAd7RvPSYcCpa2HV-CUyooVf4S6jWC4FddZKSLXNWaVLJN8rlt9qFK68ASjL-Mta9KrqJ8GTockPOpLxCnifFE9b4Sa_mredifGqH02DHaE9w33GU0Q0XkrGpFy82XN2_UQo8JUNYvxCdvcPaZMFg8_Szjp47VF4wzZQi_64xKZhUubk1ZolrDv7mWlzqxpNlc2Vn3o9LBPXv-EtfDeVPbvSOlXdVjCh1qp1PTJ1LEim3JPaWLDtmH9_WY-kRuDDM_S5trczE2heqRdFrYxVDaCfMR21MCzVRgxXGQcTgTFjkqQ3pnhmomKKf5ib73TF8RoiimSZpPGomNFmaqXluU8mLaAJRzByZJoA03oAAAmCGaF3RMKd_l-AclQPTVImdFLU8zyXktl1US6piFbMSF7ySwSmDM49EjaODYhp6uYZ6WoLm8sIzEywSwPC_ku6HLIsQIffiPgda0A_gsW40ao0hMpXQyo-Nr5dbq0hXDNqBFC2Pe483Nm1s_Aw_AyNqYa8G9rg8Q
https://tiny.pl/71p8m?fbclid=IwAR2EljxZvSW4DqHJtJ_Y9tqLKamGYzKExZXmVHfIrJQwhfJ3Rzt9IG5FnFg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71p8t%3Ffbclid%3DIwAR2_ImjXiGmzy02j5YbLakTv-nTqvLBMn02yA-Idwtw5X7Vl-ZM4k2C2rLs&h=AT0LoRY2EGo-D0Hwowx22v0dxIWQ6WEuN84GBb7PGZW9ZUa6w0I9lKw-d_Y46fjlR2jREEhCguBliMn8P660QbVBHLyJVsRTizHn_yxbc7x0zcnG_c_TxASEJZZR7MkrZgKE4ylmsVOzMwX8GI3_dNRxjLVGuD_OSwjpI3swok2RYRZNVCliOsVQlUG_V59caoDN-CDu_BSTfW09wXYXTe6Vd0xzbQ9K7z7sZisibm5qRNwtkv21ElxoMkuJSr-TRXlAhiezmAc4UJ14Esxs0BgM83gSGu5OULzwG0DznrZNFNE_f7fYCXAd_rjseDifRPp0n2FbjLnYL63BQefWLkdw8Tkq3fw2c-GYjmBIXhuPEBHJ0eLJgTfvvaxgu1w8NTClcfxMriQDKg08FHsMjCM8WePkc6-4wTtxrBpeLby1a-ge1UfWqVQP38d6r0v3eZZ65MAPFciqiVrKLJwApGCXXeLxIyKJofTnx0t6aNlG1HxlkFFrz337hQxr5eiU2NXauCAJTAakh0z5VgVz1IumSsThaFDj14kbRqxPvmB7a_u2m69ppj-A0RwYBVd_XhhbPU81TcWrDT2Lhut_HdD49hiA2kkhH6Vb4jdRhbvP9F2Y97B20S3Y3P1SwL56sCRMD87ndw
https://tiny.pl/71p8w?fbclid=IwAR31qqyYhZd06svCtxIm0PIXxgpU3uYtbmAt0NVL9VWQ9rlbFxZr7OtGCzU
https://tiny.pl/71p8c?fbclid=IwAR3zht0X2BzWEKKl1CTZJDAAsVWeY50OabcFTAwUivOYhGfMleQmsd-P_-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F71p8h%3Ffbclid%3DIwAR2LtzUmQ9_sOGhIoVvb6nzNv1wCluwWgxAN00873Rfka8zJD_GABrIX-Sk&h=AT0Ritcuh7zKKDy3PLCBbQkjwfYpW3wilm1Qf6b_lkwlDap0-LV87wi0ducTx8tcVB1pE-inmRc-OiNgABPeeCr6lm3EwxrFNDhPMj0P7V6bUGj9mZOpn5wcJn7v9HuQvgsR0pPJksgtJZNHWkWPOz66NoHO5gxKbk0TStqLmJs1GKZVl0n3nj-BTDmpC4nQVkqc0TbJJkKyoAqua81lcbV474TiGP-pTmiqPCobDdKZDI1XYyYW0JMk0djwcUPRAsMl_dWOTrxhwpO_twNdfYHqCPAedKwyxFkGk9LIF3rK2TKM9hKlgUkJ_hVdiaR6G-L-K8c3ZAqM8chylsSeBHrF92-XsRGvmfCPK5is6AivGgWUbl3I7gy6BqJF7YoaYD4fRD1T7aHiIVKGRRAqw3YV6GxSm0N9Y5swq7q7lt4PmOHNO7B6-wmEzihY5r6PTDBQ5RqJgTgpGW3Xti6u6RuzT7c7FmDAVPwegqAKoNWKeZhrCBLSXFbINC2bjswwSMib61Xf3U_I_5sdO-i_SDqRRys5Sc1ztdeUvY12DreEqAXMUqgnd1fi2Yk9rVuq7_TTeLOeDsn-EV5bGFwN73nhCTYto1uxB9Waksidt0Ncj1g-Zi-j6_V4fhVPmv3MN5KJW8_PyA
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/dziekanat-dla-studentow/obsluga-studentow/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/dziekanat-dla-studentow/obsluga-studentow/


 

 
 
 
 
 

11 

 

–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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


