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z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie  odrabiania i zaliczenia zaległych i bieżących części zajęć lub grup zajęć, 

kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych w roku akademickim 2020/2021 

 

Przypominam, że na podstawie § 1 zarządzenia Nr 258/2020 Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 listopada 2020 r., § 1 zarządzenia Nr 272/2020 Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2020 r. oraz § 1 uchwały Nr 

69/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 grudnia 2020 r. 

obowiązują następujące zasady przy odrabianiu i zaliczaniu zaległych i bieżących zajęć: 

 

1) Wprowadzona została możliwość, na  wniosek studenta, odrabiania zaległych praktyk 

wakacyjnych oraz zaległych i bieżących praktyk śródrocznych w ciągu całego roku 

akademickiego 2020/2021 w dowolnych podmiotach leczniczych,  

z zastrzeżeniem jednak, że praktyki nie będą kolidować z planowymi zajęciami 

obowiązkowymi i muszą być zgodne z programem praktyk zawodowych dla danego roku 

studiów.  

2) Studenci  mogą wykonywać czynności, w tym uczestniczyć w szczepieniach ochronnych, 

w ramach zadań́ realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na podstawie 

wystawionego przez te podmioty zaświadczenia o zrealizowanym okresie (godzinach)  

i czynnościach, ubiegać się̨ o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć, kształtujących 

umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których  

w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się̨ obejmujące umiejętności 

praktyczne. 

3) Za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej studenci mają możliwość odrobienia zaległych 

ćwiczeń i zajęć na dyżurach medycznych oraz w tygodniach wolnych od innych zajęć 

dydaktycznych, a w przypadku takiej konieczności także w przerwie wakacyjnej zimowej  

i letniej, nie później jednak niż do końca roku akademickiego 2020/2021. Odrabianie 

ćwiczeń i zajęć nie może kolidować z udziałem w obowiązkowych innych zajęciach 

dydaktycznych.  
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