
 

 

 
Zarządzenie nr 35/2020 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie realizacji programów kształcenia na studiach doktoranckich  

oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z wejściem w życie ustawy 

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 (Dz. U. poz. 374), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca  

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ze zm., oraz zarządzeniem  

nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm. (t.j. zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych, wprowadzonym zarządzeniem 

nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ustanawia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 

zwanym dalej „Uniwersytetem”, obowiązek realizacji programów kształcenia  

na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

2. W celu maksymalizacji efektów kształcenia na odległość zobowiązuje się nauczycieli 

akademickich oraz doktorantów do regularnego sprawdzania wszystkich kanałów 

komunikacyjnych Uniwersytetu, w tym poczty elektronicznej, intranetu, Wirtualnej Uczelni, 

strony internetowej Uniwersytetu oraz mediów społecznościowych. 

 

§ 2 

W związku z obowiązkiem określonym w § 1 ust. 1 wprowadza się w Uniwersytecie następujące 

rozwiązania, pozwalające zastąpić zajęcia prowadzone w siedzibie Uniwersytetu, z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich i doktorantów, kształceniem na odległość:  

1) przekazywanie przez nauczycieli akademickich, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

materiałów dydaktycznych niezbędnych do zaliczenia zajęć starostom poszczególnych lat – 

lista adresów e-mailowych starostów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

2) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnych dla doktorantów oraz nauczycieli 

akademickich narzędzi wspomagających kształcenie na odległość: 

a) aplikacji Microsoft Teams w ramach pakietu Office 365, wspomagającej pracę grupową 

poprzez udostępnienie przestrzeni roboczej, umożliwiającej przekazywanie materiałów 

dydaktycznych w formie elektronicznej oraz interakcję między doktorantami  

a nauczycielami akademickimi za pośrednictwem wideokonferencji; 

b) platformy webinaryjnej, dostępnej za pomocą systemu Big Blue Button. 

 



 

 

§ 3 

1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość zobowiązany jest w szczególności do:  

1) przygotowania i przekazania doktorantom materiałów dydaktycznych w sposób 

określony w § 2 pkt 1; 

2) opracowania i udostępnienia doktorantom szczegółowego opisu efektów uczenia się oraz 

metod ich weryfikacji – jeśli zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość 

spowodowało ich zmianę;  

3) przedstawienia doktorantom szczegółowego planu kształcenia na odległość; 

4) umożliwienia doktorantom uczestniczenia w zajęciach poprzez ich prowadzenie  

w terminach przewidzianych w planie, o którym mowa w pkt 3; 

5) rzetelnego prowadzenia zajęć; 

6) umożliwienia doktorantom, którzy z ważnych powodów nie uczestniczyli w zajęciach, 

dostępu do materiałów dydaktycznych w trybie offline;  

7) dbania o sprawną komunikację z doktorantami;  

8) niezwłocznie po przeprowadzeniu zaliczeń lub egzaminów: 

a) wpisania ocen do elektronicznych indeksów doktorantów, dostępnych w systemie 

informatycznym Wirtualna Uczelnia, 

b) przesłania do Centrum Obsługi Doktorantów, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej,  list doktorantów wraz z ocenami lub informacją o zaliczeniu zajęć. 

2. Rekomenduje się prowadzenie zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem narzędzi 

internetowych, pozwalających na identyfikację doktoranta w trakcie zaliczenia lub egzaminu 

w czasie rzeczywistym (Microsoft Teams, Skype).  

 

§ 4 

Doktorant zobowiązany jest w szczególności do: 

1) uczestniczenia we wszystkich formach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość; 

2) uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w sposób wskazany przez nauczyciela 

akademickiego prowadzącego zajęcia; 

3) terminowego wykonywania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela akademickiego 

oraz składania sprawozdań z ich wykonania zgodnie z ustalonymi zasadami; 

4) w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach – usprawiedliwiania nieobecności oraz 

odrabiania zajęć w sposób ustalony z nauczycielem akademickim; 

5) uzgodnienia z opiekunem lub promotorem sposobu rozliczenia działalności badawczej  

i naukowej (np. poprzez przygotowanie i wysłanie do redakcji czasopisma lub złożenie  

w redakcji „Zeszytów Monograficznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” publikacji  

z badań własnych lub publikacji przeglądowej). 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności  

od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS–COV-2. 

                                                                

 REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 
 

 

 

 

Otrzymują:  

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 35/2020 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

 

Kolegium starostów  

– studia doktoranckie, Międzynarodowa Szkoła Doktorska  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

Rok studiów doktoranckich 

/rok kształcenia  

w Międzynarodowej Szkole 

Doktorskiej 

  

Imię i nazwisko 

 

Adres e-mail 

  

I Łukasz Duda 
 

lukasz.duda@umed.lodz.pl 
  

II Michał Przybylski 
 

michal.przybylski@umed.lodz.pl 
  

III Igor Sokołowski 
 

igor.sokolowski@umed.lodz.pl 
  

IV Kamil Paszowski 
 

kamil.paszowski@gmail.com 
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