
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 308 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 186 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 27 września  2021 r.  

 

w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 

 

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

i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK  

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.)    
 

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Kształcenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej 

„Uniwersytetem” w semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/2022 odbywa się na 

terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zasady powierzania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na Uniwersytecie reguluje odrębne zarządzenie rektora. 

3. Zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków 

społeczności Uniwersytetu reguluje odrębne zarządzenie rektora. 

 

§ 2 

 

Wszystkim nauczycielom akademickim, studentom, doktorantom i innym uczestnikom procesu 

kształcenia na Uniwersytecie zaleca się wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19.  

 

 § 3 

 

1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, studenci, 

doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni 

wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak 

i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania 

fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki. 
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3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia doktorantom, studentom  

i innym uczestnikom procesu kształcenia uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. 

Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.  

 

§ 4 

 

W czasie zajęć trwających 90 minut prowadzący ustala jedną trwającą 10 minut przerwę 

wliczaną do czasu zajęć. 

 

§ 5 

 

1. W salach dydaktycznych w trakcie zajęć należy:  

1) zachować odległość między biurkiem nauczyciela akademickiego a miejscami 

studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia, co najmniej 1,5 m; 

2) w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela akademickiego 

pomiędzy miejscami studentów, doktorantów i innych uczestników procesu 

kształcenia.  

2. Zajęcia praktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego ze 

studentami oraz studentów między sobą prowadzone są z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

prowadzącej zajęcia może ustalić, za zgodą właściwego prorektora, dodatkowe wymogi 

sanitarne obowiązujące na określonych zajęciach praktycznych. 

 

§ 6 

 

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się̨ na terenie szpitali są̨ prowadzone  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala 

w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału.   

 

§ 7 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie COVID-19, 

studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia, powinni pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym szpitala. 

2. W przypadku zakażenia COVID-19, student uczestniczący w zajęciach na terenie 

Uniwersytetu lub zamieszkujący w domu studenckim niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 

Uniwersytet przesyłając informację o zaistniałej sytuacji mailowo na adres właściwego 

dziekanatu lub sekretariatu szkoły doktorskiej oraz domu studenckiego. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 nauczyciela akademickiego, studenta, 

doktoranta lub innego uczestnika procesu kształcenia odbywających zajęcia na terenie 

Uniwersytetu, grupa lub grupy zajęciowe przechodzą̨ w tryb nauczania zdalnego na okres 

co najmniej 10 dni od daty ostatniego wspólnego kontaktu w grupie. 

4. Nieobecność studenta, doktoranta lub innego uczestnika procesu kształcenia na zajęciach 

obowiązkowych na terenie Uniwersytetu spowodowana kwarantanną lub izolacją domową, 

traktuje się̨ jako nieobecność usprawiedliwioną z obowiązkiem odrobienia lub zaliczenia 

zajęć. Student, doktorant lub inny uczestnik procesu kształcenia ustala z prowadzącym 

zajęcia możliwość i formę odrobienia lub zaliczenia zajęć obowiązkowych. 
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5. Właściwy dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej informuje, w każdy poniedziałek, 

prorektora właściwego do spraw studenckich o zakażonych COVID-19 nauczycielach 

akademickich, doktorantach lub innych uczestnikach procesu kształcenia w poprzednim 

tygodniu. 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.    

 

 

 

 R E K T O R  

  

 
 

         prof. dr hab. Andrzej Sokala  


