
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 9 czerwca 2020 roku 

W sprawie: organizacji zakończenia roku akademickiego 2019/2020 w warunkach stanu epidemii 

COVID-19. 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) i § 18 ust 2. pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zawieszam do dnia 30 września br. realizację zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielami akademickimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych dla 

studentów pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia, dla studentów pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia oraz dla studentów jednolitych studiów magisterskich (w tym w ramach 

prowadzonych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego). 

2. Zobowiązuję nauczycieli akademickich do realizacji w miarę możliwości jak największej części 

programu studiów dla studentów wskazanych w ust. 1. w trybie zdalnym. Treści programowe nie 

zrealizowane w terminie do 17 lipca br. zostaną przeniesione do realizacji w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021. 

3. W sytuacji opisanej w ust. 2. nastąpi przeniesienie aktualnych statusów studenckich na kolejny 

semestr studiów bez stwierdzania deficytu punktów ECTS oraz bez naliczania dodatkowych opłat za 

świadczenie usług edukacyjnych. 

4. Nauczyciele akademiccy do rozliczeń pensum dydaktycznego wpisują godziny faktycznie 

zrealizowane, bez względu na bezpośredni czy zdalny tryb ich realizacji.  

§ 2. 

1. W celu umożliwienia studentom III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentom II roku studiów 

drugiego stopnia zakończenia studiów zgodnie z terminarzem roku akademickiego 2019/2020 

dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych 

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi z bezwzględnym zachowaniem procedur 

reżimu sanitarnego określonych w niniejszym zarządzeniu oraz zgodnych z wytycznymi Ministerstwa 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy jak również Zakresem 

przedsięwzięć i czynności 

dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID- 19 wśród społeczności Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. 

2. Zgodę na przeprowadzenie takich zajęć wydaje Prorektor ds. Nauczania na podstawie pisemnego 

wniosku nauczyciela akademickiego, zaopiniowanego pozytywnie przez kierownika działu 

administracyjno-gospodarczego, kierownika katedry i dziekana wydziału. Wniosek składany jest 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. do Zarządzenia. 



3. Nauczyciel akademicki może dopuścić do udziału w zajęciach studenta, u którego badanie 

temperatury ciała bezpośrednio przed zajęciami wykazało stan poniżej 37,2 stopnia Celsjusza, oraz 

który wypełnił kwestionariusz ankietowy COVID-19 stanowiący załącznik nr 2. do Zarządzenia i udzielił 

odpowiedzi wskazujących na brak zagrożenia epidemicznego. 

4. W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych nauczyciel akademicki odpowiada za przestrzeganie reżimu 

sanitarnego uzgodnionego pisemnie dla danych zajęć z Przewodniczącym Zespołu do przygotowania 

propozycji rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracowników i studentów Uczelni 

przy zmniejszaniu się ograniczeń sanitarno – epidemicznych spowodowanych stanem epidemii COVID-

19 we wniosku o zgodę na ich przeprowadzenie. 

5. Sesje egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia powinny zostać 

przeprowadzone do 31 lipca br. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość przeniesienia 

egzaminu dyplomowego na wrzesień br. Organizację sesji dyplomowych na poszczególnych kierunkach 

studiów określą odpowiedni dziekani w drodze zarządzenia. 

§ 3. 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauczania. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc Zarządzenie Rektora nr 56/2019 z dnia 

1.07.2019 r. oraz 117/2019 z dnia 30.12.2019. 

 

Rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

prof. dr hab. Andrzej Rokita 


