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Wykładowcy i Słuchacze  

Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

wraz z wejściem w życie Zarządzenia nr 67/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych rozwiązań 

w zakresie organizacji pracy na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 „w okresie do dnia 13 kwietnia 2020 roku, poleca się wszystkim 

pracownikom wykonywanie prac (…) poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), 

także w zakresie prowadzenia kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i innych 

formach kształcenia”. „Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych 

formach pozostaje zawieszone do dnia 13 kwietnia 2020 roku, w okresie od dnia 23 marca 2020 

roku do dnia 13 kwietnia 2020 roku, zajęcia powinny być realizowane z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość”.  

Kształcenie w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ, jest bardzo 

specyficzną formą realizacji studiów podyplomowych, ponieważ słuchacze nie posiadają 

odpowiednich kont do logowania w systemie uczelni, podobnie jest z wykładowcami, 

niebędącymi pracownikami uczelni, dlatego też kształcenie na odległość z wykorzystaniem 

wprowadzonych w uczelni rozwiązań, pozostaje w tym momencie poza zasięgiem kształcenia 

Słuchaczy Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ. 



Zaproponowałam kilka możliwości i Centrum Informatyczne UM, przygotuje 

na potrzeby kształcenia podyplomowego rozwiązania, które zostaną zaproponowane, 

ale konkretnego terminu, nie mogę dziś Państwu podać. 

Pozostają do dyspozycji możliwości jakie stwarzają nieodpłatne komunikatory, umożliwiające 

prowadzenie kształcenia na odległość, istnieją również możliwości przekazywania większych 

plików z materiałami dydaktycznymi, poprzez wykorzystanie wirtualnych dysków.  

Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy lub miał problem z wykorzystaniem tego 

typu narzędzi, proszę o kontakt.  

Wiem, że podjęliście już Państwo działania, mające na celu nieprzerwaną realizację 

kształcenia. Proszę Państwa Wykładowców o tworzenie dokumentacji potwierdzającej 

przeprowadzenie zajęć, przekazywanie jej, jak dotychczas, do Pani Anny Paculi, z którą 

pozostaję w stałym kontakcie.  

Zdaję sobie jednocześnie sprawę z niedogodności sytuacji i ograniczeń jakie występują, 

szczególnie w odniesieniu do realizacji czynności praktycznych, te zagadnienia, będą 

zrealizowane, jeśli tylko możliwości bezpośredniego kontaktu zostaną przywrócone.  

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji i deklaruję swoją pomoc, w każdej sprawie, jeśli tylko 

zajdzie taka potrzeba. 

Bardzo Państwu dziękuję za współpracę i wyrozumiałość. 

 

 

Pozostaję z szacunkiem  

Anna Kołcz 

 

 

 
 


