
ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku 

akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim   

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 

2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1.1 W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje organizacja roku akademickiego 

2020/2021 ustalona Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 

2020 r., z zastrzeżeniem § 7 niniejszego zarządzenia.  

2. Wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół, realizowane w roku 

akademickim 2020/2021, prowadzone mogą być w formie:  

1) stacjonarnej w obiektach (w szczególności laboratoria i praktyki, zajęcia 

wychowania fizycznego). Tworząc plan zajęć stacjonarnych w obiektach 

należy wziąć pod uwagę potrzebę maksymalnego ograniczenia 

przemieszczania się studentów po obiektach UWr (w szczególności przypisanie 

grup do konkretnych sal zajęciowych w ciągu całego dnia kształcenia, 

tworzenie bloków zajęciowych); 

2) hybrydowej (model częściowo stacjonarny w obiektach Uniwersytetu  

i częściowo zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w szczególności konwersatoria i ćwiczenia);  

3) zdalnej, to jest w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (w szczególności wykłady, seminaria i lektoraty).  

3. Decyzję o uruchomieniu zajęć w trybie hybrydowym lub stacjonarnym podejmują 

Dziekani kierując się możliwościami utrzymania reżimu epidemicznego. 

4. W przypadku formy stacjonarnej i hybrydowej, obligatoryjne jest prowadzenie 

listy obecności uczestników zajęć.”. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, mocą od dnia 22 marca  

2021 r. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 


