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Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 

 

Szanowni Państwo Studenci, Doktoranci i Nauczyciele Akademiccy 

Kończący się rok akademicki 2019/2020 okazał się wyjątkowy w historii naszej Uczelni. 

Sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19 zmusiła nas do podjęcia bardzo 

trudnych zmian w organizacji kształcenia. Przejście w marcu na zdalne prowadzenie zajęć 

odbyło się bez wcześniejszych przygotowań oraz bez jakichkolwiek doświadczeń w zdalnym 

procesie realizacji programów studiów. Z pewnością nasze działania obarczone były różnymi 

niedoskonałościami, ale w trakcie trwania letniego semestru zdobywaliśmy nowe 

doświadczenia, doskonaliliśmy nasze kompetencje i tworzyliśmy zabezpieczanie formalno-

prawne i logistyczne. Kończąc semestr i udając się na wakacje i urlopy mieliśmy też nadzieję, 

że może kolejny rok akademicki rozpoczniemy w normalnych warunkach. Niestety siła 

pandemii jak dotychczas jest na tyle duża, że spełnienie naszych nadziei musimy odłożyć w 

czasie. Tym samym nowy rok akademicki musimy rozpocząć w nadzwyczajnych warunkach 

organizacyjnych. 

Warunki te wyznaczane są przez utrzymujące się zagrożenie zarażeniami wirusem, 

wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, a także ustalenia ogólnopolskich i lokalnych środowisk akademickich. 

Nasza Akademia, poprzez członkostwo w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, 

rozpocznie zajęcia nowego roku akademickiego w sposób podobny jak inne uczelnie regionu. 

Poniżej przedstawiam Państwu ogólne informacje w tej sprawie, natomiast szczegóły znajdą 

się w zarządzeniu JM Rektora, które w najbliższym czasie zostanie wydane. 

Oto czego możemy spodziewać się w semestrze zimowym roku 2020/2021. 

Zajęcia wykładowe będą odbywały się w trybie zdalnym. Obligatoryjnym kanałem 

komunikacyjnym jest platforma Zoom, a wykłady prowadzone będą zgodnie z obowiązującym 

rozkładem zajęć w czasie rzeczywistym. Umiejscowienie wykładów w rozkładzie zajęć będzie 

dawało Studentom możliwość spokojnego przygotowania się do udziału w zdalnym wykładzie. 

Przypominam o obligatoryjności udziału w wykładach. System Zoom daje prowadzącym 

komfort automatycznego rejestrowania obecności Studentów w zajęciach i tym samym 

pełnego wykorzystania czasu zajęć na czynności merytoryczne. 

Zajęcia ćwiczeniowe, seminaria i lektoraty, których treści realizowane są w sposób 

teoretyczny (nie wymagający zabezpieczenia laboratoryjnego czy specjalistycznego sprzętu) 

prowadzone będą w trybie hybrydowym. Zajęcia początkowe i końcowe, a w przedmiotach 

trwających co najmniej dziesięć tygodni dydaktycznych również środkowe, będą odbywać się 

w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Pozostałe zajęcia, podobnie jak wykłady, 

prowadzone będą w sposób zdalny. 

Zajęcia ćwiczeniowe wymagające zabezpieczenia laboratoryjnego, specjalnych obiektów 

np. sportowych oraz specjalistycznego sprzętu prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie 



z prowadzącym. Szczegóły dotyczące organizacji tych zajęć podawane będą każdorazowo 

przez prowadzącego. 

Zajęcia specjalistyczne w bazach dydaktycznych i klinicznych nie są w tym momencie 

jednoznacznie ustalone organizacyjnie. Głównymi zmiennymi determinującymi ich 

organizację są wymogi sanitarne stawiane przez naszych partnerów – szpitale, szkoły, kluby 

oraz nasze możliwości finansowe związane z ich wypełnieniem. Już dziś wiadomo, że szpitale 

będą wymagać zaświadczeń o negatywnych wynikach testów na obecność wirusa SARS -CoV-2 

jakie studenci muszą obligatoryjnie przechodzić. Niestety żadna z instytucji nadzorujących 

kształcenie nie daje gwarancji finansowania testów, co przy aktualnej cenie jednostkowej 

testu całkowicie uniemożliwia przeprowadzanie ich przez uczelnie. W tej sytuacji Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada możliwość prowadzenia symulacyjnych zajęć 

specjalistycznych na terenie poszczególnych uczelni przez nauczycieli akademickich. 

Ostateczne rozwiązania dotyczące naszej Uczelni są jeszcze w trakcie ustaleń przez władze 

dziekańskie. 

Praktyki i staże studenckie warunkowane są podobnymi czynnikami jak zajęcia 

specjalistyczne w bazach. Ponieważ w rekomendacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego podkreśla się możliwość zdalnej realizacji programów praktyk, z pewnością w naszej 

Akademii praktyki zostaną zrealizowane. Nie możemy jednak na dziś jednoznacznie określić 

ich terminu i przebiegu. 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w jakiej musimy realizować kształcenie w nowym roku 

akademickim Studenci nie będą zapisywali się na poszczególne zajęcia występujące w 

rozkładzie, lecz do grup dziekańskich. Taka organizacja pozwoli na zmniejszenie  liczby osób z 

jakimi będzie kontaktował się każdy ze Studentów, pozwoli na prowadzenie łatwiejszej 

kontroli kontaktów personalnych osób ewentualnie zarażonych, a tym samym znacznie 

ograniczy potencjalne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa w środowisku Akademii. 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą mogły 

odbywać się pod warunkiem zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Obejmuje on 

zabezpieczenie dróg oddechowych, mycie i dezynfekcję rąk, dystans społeczny, przestrzeganie 

regulaminów zachowania w różnych miejscach Uczelni. Aktualnie specjalnie powołany zespół 

przygotowuje szczegółowe zasady reżimu, o których informacje będą szeroko udostępniane w 

różnych formach. 

Dla ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród Studentów – mieszkańców 

domów studenckich, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wprowadzona będzie nowa organizacja funkcjonowania akademików. Z pewnością skutkować 

ona będzie zmniejszeniem liczby dostępnych w nich miejsc. Wykluczone będą również wizyty 

gości. 

Szanowni Państwo, do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku 2020/2021 pozostał jeszcze 

miesiąc. Będzie to czas bardzo wielu czynności legislacyjnych i organizacyjnych. Z każdym 

dniem przybywać będzie wiele nowych decyzji dotyczących Państwa udziału w procesie 

kształcenia. Dlatego bardzo proszę o systematyczne śledzenie informacji zamieszczanych na 

stronie internetowej Akademii oraz w mediach społecznościowych. Proszę Państwa 



Studentów i Doktorantów, aby byli w stałym kontakcie z Waszymi przedstawicielami w 

Samorządach. Są oni w stałej współpracy z władzami Akademii w przygotowaniach do nowego 

roku akademickiego i z pewnością będą mogli udzielać Wam niezbędnych informacji do 

odpowiedniego osobistego przygotowania się do zajęć nowego roku akademickiego. 

Życzę Państwu dużo zdrowia, energii do pracy i wielu sukcesów w tym trudnym okresie! 
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