
Zarządzenie Nr 18/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 lutego 2021 roku 

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych dla doktorantów studiów doktoranckich oraz 

doktorantów Szkoły Doktorskiej w semestrze letnim 2020/2021 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 roku 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1833) oraz § 28 

ust. 4 pkt 10 i 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się, że w semestrze letnim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla doktorantów studiów 

doktoranckich oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej odbywać się będą wyłącznie w formie 

zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Kształcenie zdalne polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych przy użyciu platform 

zapewniających połączenie z doktorantami w czasie rzeczywistym. 

3. Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 

179/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 listopada 2020 roku 

w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w okresie 

zaliczenia Miasta Lublin do obszaru kraju będącego obszarem czerwonym zmienionego 

Zarządzeniem Nr 182/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 listopada 

2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 191/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 7 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio. 

4. Zasady bezpiecznego funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach 

epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 reguluje odrębne Zarządzenie Nr 142/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad 

funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach epidemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2 zmienione Zarządzeniem Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 6 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 186/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 208/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 

10/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 stycznia 2021 roku oraz 

Zarządzeniem Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 stycznia 

2021 roku. 

5. Nauczyciel akademicki świadczy pracę zdalną w miejscu wskazanym przez kierownika 

jednostki odpowiedzialnej za realizację zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2 

1. Kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację zajęć dydaktycznych może wnioskować 

o realizację całości lub części zajęć w formie kontaktowej. 



2. Kierownik jednostki składa do Dyrektora Szkoły Doktorskiej wniosek o kształcenie w formie 

kontaktowej w terminie7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

3. Określa się maksymalną liczebność grupy realizującej zajęcia w formie bezpośredniego 

kontaktu, która wynosi 15 doktorantów. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


