
 

Zarządzenie nr 10/2022 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 
 
w sprawie : realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 
Na podstawie : art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym    
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi zmianami) i § 18 ust. 1 Statutu Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
W okresie od dnia 29 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadza się na Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu następujące zasady realizacji procesu 
dydaktycznego:  
1) kształcenie na studiach (stacjonarnych, niestacjonarnych) pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej oraz 
w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzi się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość;  

2) zajęcia, dla których nie można zrealizować efektów uczenia się z wykorzystaniem metod                 
i technik kształcenia na odległość realizuje się stacjonarnie, w bezpośrednim kontakcie, przy 
zachowaniu wszystkich wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii;  

3) zgodę na realizację zajęć stacjonarnych w bezpośrednim kontakcie, o których mowa                            
w pkt. 2 niniejszego zarządzenia, wydaje odpowiednio dziekan właściwego wydziału, Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Centrum Doskonalenia Kadr na wniosek prowadzącego zajęcia 
po uzyskaniu opinii bezpośredniego przełożonego i Prorektora ds. Nauczania oraz 
przewodniczącego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Wnioskodawca po otrzymaniu 
pozytywnej decyzji niezwłocznie informuje o tym uczestników zajęć.  
 

§ 2 
1. Egzaminy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przeprowadzane są                      
w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość.   
2. Na uzasadniony wniosek egzaminatora, egzamin z przedmiotu, dla którego weryfikacja 
efektów uczenia wymaga bezpośredniego kontaktu, dziekan właściwego wydziału wydaje 
zgodę na jego przeprowadzenie w formie stacjonarnej, na zasadach określonych w § 1 pkt. 3. 
Egzamin przeprowadza się w formie stacjonarnej przy zachowaniu wszystkich wymagań 
bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii.  
 

§ 3 
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 
19 października 2020 r. z późn.zm.  
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia 
2022 r.  
 
 

Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego                          

we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Andrzej Rokita 


