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Szanowni Państwo,
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W zwiqzku z dynamicznie zmieniajqcq się sytuacjq pandemicztrQ, W trosce o zdrowie ibezpieczeństwo spoteczności akademickiej, jak również W trosce o zachowanie poziomu kształcenia ijego praktycznych aspektóW, tak istotnych w przypadku kierunków medycznych - Ko|egium DziekańskieWNoZ podjęło następujqce decyzje dotyczqce procesu ksztatcenia W semestrze letnim roku
a kad e m ick iego Z02O / ZOZL.

1. Wszystkie wykłady prowadzone będq zdaInie'
2. Ćwiczenia i seminaria z przedmiotów teoretycznych - zda|nie'
3. Zajęcia kIiniczne, praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia z przedmiotów

praktycznych - stacjonarnie (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
4, Na studiach stacjonarnych będzie wyraźne rozdzie|enie zajęćida|nycn oraz stacjonarnych, tak

aby w jak największym stopniu ułatwić studentom uczestnictwo We Wszystkich zajęciach.5' Na studiach niestacjonarnych będq zjazdy catkowicie zdalne lub catkowicie stacjonarne.6. Zdalna forma prowadzenia zajęć będzie zaznaczona w rozkładach zajęć dydaktycznych'7, Dopuszcza się moż|iwość zmiany formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnej na zdalnq w
za|eżności od aktua Inej sytuacji pandem icznej'

. Informujemy równieŻ, ze w zwiqzku z sytuacjq pandemicznq istnieje moż|iwość indywidualnej
organizacji przez studentów praktyk śródrocznych - szczegótowe informacje znajdujq się na stronie
WNoZ - zakładka Student/Praktyki. Prosimy Koordynatorów praktyk o regu|arne sprawdzanie skrzynek
mai|owych utworzonych na poczqtku roku akademickiego specjalnie na potrzeby praktyk.
Rozkłady zajęć na semestr |etni będq umieszczone na stronie internetowejWNoZ dnia 18.01.2O2Ir.
Przypominamy równiez, ze na bieżqco aktua|izowane sq informacje w zaktadce Wydział / organizacja
kształcenia w okresie pandemii oraz Student / Sprawy bieżqce, gdzie znajdziecie Państwo istotne
informacje oraz aktuaIne akty prawne dotyczqce kształcenia.
W zwiqzku ze zb|iżajqcym się końcem semestru zimowego przypominamy także o koniecznościraportowania zajęć dydaktycznych. FormuIarz raportu znajduje się W na stronie WNoZzakładka organizacja kszta|cenia W okresie pandemii' naporty na|eży przesytać naadres elearningwnoz@cm,umk. pl.

Zgodnie zZarzqdzeniem nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikotaja Kopernika wToruniu z dnia 18grudnia 2o2o r, za|iczenia końcowe i egzaminy powinny być przeprowadzane zda|nie. W wyjqtkowych
sytuacjach, jeże|i zaliczenia i egzaminy dotyczq zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie (np'
Centrum Symulacji Medycznych) moż|iwe jest przeprowadzenie zaliczenia i egzaminu stacjonarnie.

Bydgoszcz, dnia 8. OL.ZO2L r.
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