
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

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

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku 

akademickiego 2021/2022 wprowadza się organizację zajęć w formie zdalnej na 

niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy efekty kształcenie dla danych zajęć  

w określonych obszarach nie mogą być zrealizowane w formie zdalnej, właściwy Dziekan 

może zdecydować o ich realizacji w formie bezpośredniej w budynkach Uniwersytetu. 

 

§ 2.1 Zajęcia na stacjonarnych, wieczorowych studiach pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich począwszy od dnia 8 stycznia 

2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022, co do zasady 

mają charakter zajęć stacjonarnych, prowadzonych w budynkach Uniwersytetu.  

2.2. W szczególnie uzasadnionych sytuacją pandemiczną przypadkach dziekani 

oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych mogą wprowadzić kształcenie w formie 

zdalnej w podległych im jednostkach dla studentów stacjonarnych, wieczorowych studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do końca 

semestru zimowego.  

2.3. Dziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych wprowadzają 

kształcenie w formie zdalnej dla studentów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 

wieczorowych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich na zasadach wskazanych w § 3 zarządzenia Nr 37/2021 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, 

wyłącznie w sytuacji, gdy zgłaszająca się osoba zakażona miała bezpośredni kontakt z 

grupą lub prowadzącym.  

 

§ 3. Wykłady w dużych grupach zajęciowych na stacjonarnych, wieczorowych 

studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 

począwszy od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 

2021/2022, prowadzone są w formie zdalnej. Jeśli dotychczas wykłady prowadzone były 

w formie stacjonarnej, ostateczną decyzję na wniosek prowadzącego co do sposobu 

realizacji zajęć, w których bierze udział więcej niż 30 studentów, podejmuje Dziekan lub 

Kierownik jednostki pozawydziałowej biorąc pod uwagę sytuację lokalową oraz 

epidemiczną.  

 

§ 4. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku 

akademickiego 2021/2022, kierownicy stacjonarnych studiów doktoranckich oraz 

kierownicy Kolegiów Szkoły Doktorskiej, w porozumieniu z właściwym dziekanem mogą 

wprowadzić dla doktorantów kształcenie w formie zdalnej. 

 

§ 5. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku 

akademickiego 2021/2022, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 

Wrocławskiego kontynuuje się organizację zajęć w formie zdalnej. Kierownik Studium 



Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązany jest do 

organizacji pracy jednostki w sposób gwarantujący właściwą realizację zadań. 

 

§ 6. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku 

akademickiego 2021/2022, wszystkie zajęcia prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum 

Wychowania Fizycznego i Sportu będą realizowane w formie zdalnej. Ograniczenie 

wskazane w zdaniu poprzednim nie dotyczy działalności sekcji sportowych, która 

pozostaje bez zmian, o ile przepisy ogólne nie wprowadzą ograniczeń w zakresie 

aktywności dla sekcji sportowych. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wychowania 

Fizycznego i Sportu zobowiązany jest do organizacji pracy jednostki w sposób 

gwarantujący właściwą realizację zadań. 

 

§ 7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom, kierownikom 

jednostek pozawydziałowych, kierownikom studiów doktoranckich, kierownikom Kolegiów 

Szkoły Doktorskiej oraz Kierownikowi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytetu i Kierownikowi Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 9. Wprowadzone zasady mogą ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji 

epidemicznej w kraju i na Uniwersytecie. 

 

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 200/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zdalnego nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.  

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2022 r.  

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 


