
Apel do Studentów UMP 

 

Drodzy Studenci, 

od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. 

Musimy się im podporządkować i dostosować nasze zachowanie i organizację zajęć dydaktycznych do 

nowych realiów. W dużej mierze od nas samych zależy, jak przejdziemy przez ten wyjątkowy czas. 

W strefie czerwonej w szkołach wyższych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. W związku 

z tym wszystkie wykłady, seminaria, lektoraty oraz zajęcia fakultatywne prowadzane będą zdalnie (jak 

dotychczas). Obowiązek trybu zdalnego nie dotyczy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. 

Możliwość kontynuowania kontaktowych zajęć klinicznych i ćwiczeń kształtujących 

umiejętności praktyczne jest dla studentów kierunków medycznych niezwykle ważna. Cieszymy się, że 

w strefie czerwonej możemy je nadal prowadzić, jednak konieczne będzie ograniczenie zajęć 

kontaktowych do niezbędnego minimum. Ostateczną decyzję podejmą Dziekani. Zwiększy się udział 

zajęć o charakterze hybrydowym. Możecie się więc spodziewać zmian w planach zajęć. O szczegółach 

poinformują Was Dziekani i koordynatorzy przedmiotów. Informacje będą kierowane do Was drogą 

elektroniczną, dlatego zmuszeni jesteśmy wprowadzić obowiązek sprawdzania przez studentów 

uczelnianej poczty email każdego dnia, przed udaniem się na zajęcia kontaktowe (jeśli korzystacie  

z innych adresów pocztowych, dokonajcie synchronizacji tych adresów). Prosimy, byście zarówno na 

zajęciach jak i po nich przestrzegali zasad reżimu sanitarnego. Pamiętajcie o tym również w szatniach - 

okres przebywania w szatni skróćcie do niezbędnego minimum, zachowujcie dystans i przez cały czas 

noście maseczki. Nie zapominajcie, że domy studenckie to również miejsca gdzie musimy pomyśleć  

o bezpieczeństwie innych. Pomagajmy sobie wzajemnie, szczególnie podczas okresów przymusowej 

izolacji, kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego.  

JM Rektor UMP, prof. Andrzej Tykarski opublikował dziś zaktualizowane Wytyczne dla 

studentów i wykładowców, związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021. 

Przeczytajcie je uważnie i stosujcie.  

Zarządzenie Rektora UMP nr 124 

Procedura COVID 

Jeśli macie pytania i wątpliwości związane z zakażeniem wirusem, zgłaszajcie je na adres 

covid@ump.edu.pl. Pytania związane z bieżącą organizacją zajęć dydaktycznych kierujcie do Biur 

Obsługi Dziekanów i do koordynatorów przedmiotów. Jeśli potrzebujecie wsparcia psychologicznego, 

na wahajcie się skorzystać z Poradnia Zdrowia Psychicznego UMP. 

Prosimy - unikajcie spotkań grupowych i innych zgromadzeń. Jeśli sami będziecie narażać się 

na zakażenie, wówczas narażacie na wirusa SARS-CoV-2 również inne osoby, w tym pacjentów,  

z którymi będziecie się spotykać. Primum non nocere! 

Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniami zdrowia, 

  

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka     prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 
Prorektor ds. Dydaktyki            Prorektor ds. Studenckich 

 

http://dk-newsletter.ump.edu.pl/2020/apel_dla_studentow/UMP_zarzadzenie124_16102020.pdf
http://dk-newsletter.ump.edu.pl/2020/apel_dla_studentow/PROCEDURA%20COVID_wytyczne%2016.102020.pdf

