
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 października 2020 r. 

 

w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu 

Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2 

 

W związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 

w Polsce oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń przepisów zabezpieczających 

przed rozwojem epidemii na terenie całego kraju, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i zachowania 

najwyższej jakości kształcenia, od dnia 9 października 2020 r. do odwołania 

stanowczo zaleca się: 

1) przeniesienie do formy zdalnej wykładów. Wykłady w formie stacjonarnej mogą 

się odbywać pod warunkiem, że liczba studentów uczestniczących w wykładzie 

jest nie większa niż 15 lub stanowi mniej niż 10% miejsc na sali wykładowej; 

2) w przypadku konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń innych niż laboratoria, 

praktyki i zajęcia warsztatowe, gdzie nie ma konieczności przebywania wszystkich 

studentów w salach, stosowanie zajęć hybrydowych lub zdalnych, o ile jest to 

możliwe bez istotnego pogorszenia jakości kształcenia; 

3) zapewnienie odpowiednich odległości między użytkownikami w budynkach 

wykorzystywanych do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Tryb i sposób 

realizacji zajęć w chwili obecnej zostają bez zmian;  

4) kontrolę przez pracowników Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej i szczególny nadzór władz dziekańskich nad warunkami 

prowadzenia zajęć w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności 

nad właściwym, zgodnym z zaleceniami GIS, przygotowaniem sal w zakresie 

dopuszczalnej liczby studentów i odbywaniem w nich zajęć przez grupy o 

odpowiedniej liczebności oraz nad wynikającym z planów zajęć właściwym 

zagęszczeniem liczby studentów w budynkach; 

5) zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację pracowników, doktorantów i studentów z 

grup podwyższonego ryzyka, np. poprzez powierzanie im prowadzenia wyłącznie 

zajęć zdalnych lub uczestnictwo tylko w formie zdalnej w zajęciach;  

6) organizowanie konferencji i innych aktywności w formie zdalnej z zastrzeżeniem 

punktu 1 odpowiednio. 

Posiedzenia Senatu, rad dyscyplin naukowych, rad wydziałów, komisji senackich i innych 

ciał kolegialnych Uniwersytetu będą realizowane w formie zdalnej. 

Od dnia 10 października 2020 r. wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz osoby 

trzecie znajdujący się w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego powinni przebywać w 

maseczkach, przyłbicach lub półprzyłbicach.  

Nie decydując się na przejście Uczelni w całości na nauczanie zdalne, władze 

Uniwersytetu apelują do pracowników, doktorantów i studentów o odpowiedzialne 

zachowanie również poza godzinami pracy i zajęć, o unikanie aktywności zwiększających 

ryzyko zakażenia się wirusem. 

W związku z nadchodzącym sezonem zachorowań na grypę należy liczyć się w toku 

najbliższych tygodni z dalszym zaostrzaniem środków zabezpieczających, do obowiązku 

przejścia na kształcenie zdalne włącznie. Ewentualne decyzje w tej sprawie będą 

podejmowane przez władze rektorskie w porozumieniu z dziekanami, biorąc pod uwagę 

zalecenia władz.  

Jednocześnie, pragnę podkreślić, że Rektor, prorektorzy i dziekani ściśle współpracują dla 

zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków pracy i edukacji w tych okolicznościach.  

 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

                R E K T O R 


