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PRZYDATNE LINKI

Podział roku akademickiego: 
https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/upload-

s/ZR.117.2020.pdf

Rozkłady zajęć dydaktycznych:

Kierunek lekarski:                                      https://bit.ly/3kPX0nI
Kierunek optyka okularowa:                   https://bit.ly/2G9VldE
Kierunek optometria II stopnia:              https://bit.ly/3cyf0Aa
Kierunek biotechnologia:                         https://bit.ly/308X3TG
Kierunek inżynieria biomedyczna:         https://bit.ly/3i7xOaB

Opłaty za studia: 
https://www.wl.cm.umk.pl/student/informacje-dla-studento-

w/oplaty-w-roku-akad-20202021/

Jak działa USOS: 
https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/USOS_dla_NOWYCH.pdf 

Ogłoszenia dla studentów WL: 
https://www.wl.cm.umk.pl/student/informacje-dla-studentow/

Pomoc materialna dla studentów: 
 https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html,

Regulamin studiów:
 https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Re-

gulamin_studiow_tekst_jednolity.pdf

Informacja dla studentów sportowców:
 https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4658-informacje-dla-stu-

dentow-sportowcow.html

W co student powinien zaopatrzyć się przed zajęciami: 
https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html



STUDENT PIERWSZEGO ROKU

Zgodnie z regulacjami prawnymi istnieje konieczności 
złożenia przez studenta pierwszego roku ślubowania, 

poprzez system USOSweb.          
Student, który nie złoży ślubowania zgodnie z regulami-
nem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony 

z listy studentów.

W najbliższym czasie zostanie dla Państwa uruchomiony 
Uniwersytecki System Obsługi Studiów – USOS

Powyższy system stanie się podstawą m.in. do komunikacji z 
wykładowcami, a poprzez pocztę USOS-mail będziecie         
informowani, jakie narzędzia zostaną użyte do realizacji zajęć 
zdalnych. Zajęcia zdalne zazwyczaj będą odbywały                  
za pomocą systemów: 

    Moodle              Microsoft Teams             BigBlueButton



Powyższy system stanie się podstawą m.in. do komunikacji z 
wykładowcami, a poprzez pocztę USOS-mail będziecie         
informowani, jakie narzędzia zostaną użyte do realizacji zajęć 
zdalnych. Zajęcia zdalne zazwyczaj będą odbywały                  
za pomocą systemów: 

ZASADY OGÓLNE

• Wydział Lekarski CM UMK w semestrze zimowym             
2020/2021 prowadzi nauczanie w formie hybrydowej.

•   Przedmioty wraz z formą ich realizacji są zaznaczone 
w rozkładach zajęć.

•   Realizacja zajęć dydaktycznych na WL CM UMK:

Wykłady

Całościowo
w formie 
zdalnej

Ćwiczenia/zajęcia 
praktyczne/praktyki

Zależnie od kierownika 
przedmiotu

 (zdalne,tradycyjne lub 
mieszane)



• Wydział Lekarski CM UMK w semestrze zimowym             
2020/2021 prowadzi nauczanie w formie hybrydowej.

•   Przedmioty wraz z formą ich realizacji są zaznaczone 
w rozkładach zajęć.

•   Realizacja zajęć dydaktycznych na WL CM UMK:

 

Realizacja zajęć zdalnych odbywają się w ramach istniejących 
grup zajęciowych wynikających z pierwotnego rozkładu zajęć 
dydaktycznych.

Zajęcia zdalne są realizowane jako zajęcia on-line                    
(synchroniczne).

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem 
następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz 
przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;
2) system wideokonferencji BigBlueButton;
3) Microsoft Teams;
4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa 
się na zasadzie umów zawartych przez Uniwersytet lub                 
poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

Decyzją Władz Dziekańskich, 
w trosce o utrzymanie jakości kształcenia oraz bezpośredniego 
kontaktu ze studentami,   prosimy o przygotowanie wykładów 
i ćwiczeń, które są zaplanowane w formie zdalnej w taki 
sposób, aby rozpoczynały się w trybie zdalnym                          
synchronicznym (online – „na żywo”). 

REALIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH



 

Realizacja zajęć zdalnych odbywają się w ramach istniejących 
grup zajęciowych wynikających z pierwotnego rozkładu zajęć 
dydaktycznych.

Zajęcia zdalne są realizowane jako zajęcia on-line                    
(synchroniczne).

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem 
następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz 
przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;
2) system wideokonferencji BigBlueButton;
3) Microsoft Teams;
4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa 
się na zasadzie umów zawartych przez Uniwersytet lub                 
poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

Decyzją Władz Dziekańskich, 
w trosce o utrzymanie jakości kształcenia oraz bezpośredniego 
kontaktu ze studentami,   prosimy o przygotowanie wykładów 
i ćwiczeń, które są zaplanowane w formie zdalnej w taki 
sposób, aby rozpoczynały się w trybie zdalnym                          
synchronicznym (online – „na żywo”). 

Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r.:

Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinfor-
mowania studentów o wybranej formie zdalnego nauczania za 
pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzysta-
niem systemu USOS.

W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają 
udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do nie-
zwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia, a 
prowadzący ustala inne warunki rozliczenia jego pracy w 
ramach danego przedmiotu.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
W FORMIE ZDALNEJ



STUDENT

Zgodnie z zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu:

Student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzą-
cego i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum 
Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego 
uczenie się w formie zdalnej. 

DYŻURY I KONSULTACJE

Decyzją Władz Dziekańskich 
w semestrze zimowym 2020/2021 dyżury i konsultacje        
pracowników odbywają się po uprzednim umówieniu terminu 
spotkania w dziekanacie. 

EGZAMINY I ZALICZENIA

Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób          
tradycyjny. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dziekana eg-
zaminy i zaliczenia kończące zajęcia mogą odbyć się w sposób:

• zdalny – asynchroniczny polegający na przekazywaniu studen-
tom do wykonania przez prowadzącego zadań, w tym m.in. opra-
cowań, esejów,
• zdalny na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora



Prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub w           
szczególnych przypadkach na złożony do niego wniosek przez        
studenta, może podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych  
efektów uczenia się, określonych w programie studiów w 
formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych, 
przy pomocy synchronicznej  wideokonferencji.

 
Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć 
się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub  
zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).

Dziekan  na wniosek  prowadzącego zajęcia lub w szczegól-
nych przypadkach na wniosek studenta i zaopiniowany przez                  
prowadzącego zajęcia, może podjąć decyzję o weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 
studiów w formie pisemnej z wykorzystaniem technik               
nauczania na odległość.

 Egzaminator wskazuje platformę, na której ma odbyć się egza-
min lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia 
(z określeniem dnia, godziny i czasu trwania). 
Wniosek załącznik 1 należy przesłać na adres 
elearning@cm.umk.pl



Prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub w           
szczególnych przypadkach na złożony do niego wniosek przez        
studenta, może podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych  
efektów uczenia się, określonych w programie studiów w 
formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych, 
przy pomocy synchronicznej  wideokonferencji.

 
Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć 
się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub  
zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).

Dziekan  na wniosek  prowadzącego zajęcia lub w szczegól-
nych przypadkach na wniosek studenta i zaopiniowany przez                  
prowadzącego zajęcia, może podjąć decyzję o weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 
studiów w formie pisemnej z wykorzystaniem technik               
nauczania na odległość.

 Egzaminator wskazuje platformę, na której ma odbyć się egza-
min lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia 
(z określeniem dnia, godziny i czasu trwania). 
Wniosek załącznik 1 należy przesłać na adres 
elearning@cm.umk.pl

Kierunek lekarski: 
https://www.wl.cm.umk.pl/student/lekarski-studia-jednolite-ma-
gisterskie/programy-praktyk/

Kierunek biotechnologia: 
https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Ramo-
wy_program_praktyk_biotechnologia_WL_CM_UMK.docx

Kierunek inżynieria biomedyczna:
 https://www.wl.cm.umk.pl/student/inzynieria-biomedyczna-stu-
dia-i-stopnia/programy-praktyk-inzynieria-biomedyczna/

Kierunek optyka okularowa: 
https://www.wl.cm.umk.pl/student/optyka-okularowa-z-elemen-
ta-
mi-optometrii-studia-i-stopnia/programy-praktyk-kierunek-optyk
a-okularowa/

Kierunek optometria II stopnia:
 https://www.wl.cm.umk.pl/student/optometria-studia-ii-stop-
nia/

REALIZACJA PRAKTYK



www.bm.cm.umk.pl

BIBLIOTEKA

PRACA DZIEKANATU

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
obsługa administracyjna studentów realizowana jest przez   
pracowników Dziekanatu WL i odbywa się głównie zdalnie 
(email, poczta tradycyjna), w sytuacjach wymagających          
bezpośredniego kontaktu - po wcześniejszym telefonicznym  
umówieniu.

Dane kontaktowe pracowników Dziekanatu WL:

mgr inż. Magda Lewandowska, 
tel.: +48 52 585 34 97, e-mail: m.lewandowska@cm.umk.pl

mgr Ewa Kwiatkowska, 
tel.: +48 52 585 33 97, e-mail: ewak@cm.umk.pl

mgr Katarzyna Pruszkiewicz,
tel.: +48 52 585 33 94, e-mail: k.pruszkiewicz@cm.umk.pl

Grażyna Pytel, 
tel.: +48 52 585 37 96, e-mail: grazynap@cm.umk.pl



– Zarządzenie Nr 178 Rektora UMK w Toruniu z dnia 8 września 
2020r., w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademic-
kim 2020/2021 

– Zarządzenie Nr 151 Rektora UMK w Toruniu z dnia 13 lipca 
2020r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 21 
maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

– Zarządzenie nr 147 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lipca 
2020r.  w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021)
 

AKTY PRAWNE


