Zarządzenie nr 24/2020
z dnia 17 marca 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia
na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa
SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 12 ust. 3 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz w związku z zarządzeniem nr 20/2020 z dnia
10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, ze zm. (t.j. zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządzam, co następuje:

1.

2.

3.

1.

2.

§1
W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć, wprowadzonego
zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród
członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wprowadza się
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”, obowiązek
realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W celu maksymalizacji efektów kształcenia na odległość zobowiązuje się nauczycieli
akademickich oraz studentów do regularnego sprawdzania wszystkich kanałów
komunikacyjnych Uniwersytetu, w tym poczty elektronicznej, intranetu, Wirtualnej
Uczelni, strony internetowej Uniwersytetu i mediów społecznościowych.
W związku z wdrażaniem zajęć w postaci internetowych seminariów – tzw. „webinariów”,
zarówno nauczyciele, jaki i studenci muszą być gotowi na podjęcie zajęć w czasie
rzeczywistym (komunikacja synchroniczna).
§2
Wprowadza się w Uniwersytecie narzędzia pozwalające zastąpić tradycyjne nauczanie
zajęciami prowadzonymi z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, nawet
jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie studiów.
W związku z § 4 zarządzenia Rektora nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Uniwersytet
niezwłocznie przygotuje rozwiązania organizacyjne i infrastrukturalne, umożliwiające
w jak najszerszym zakresie realizację programów studiów z zastosowaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

§3
Rozwiązania, o których mowa w § 2 ust. 2, umożliwiające prowadzenie kształcenia
na odległość oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
niezbędnych do zaliczenia przedmiotu, akceptowane i wspierane przez Uniwersytet, to:
1) przekazywanie materiałów dydaktycznych starostom poszczególnych lat studiów
e-mailem – lista adresów e-mailowych starostów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia i dostępna jest w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „kontakty do starostów”;
2) umieszczanie materiałów dydaktycznych w systemie Wirtualna Uczelnia przez
kierowników przedmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
kierownicy jednostek badawczo-dydaktycznych zobowiązani są do zmobilizowania
koordynatorów do przypisania zajęć w Wirtualnej Uczelni prowadzącym je nauczycielom
akademickim w celu umożliwienia asystentom dodawania materiałów dydaktycznych oraz
zamieszczania ogłoszeń usprawniających komunikację ze studentami;
3) prowadzenie zajęć na odległość z wykorzystaniem dostępnego dla wszystkich studentów
i pracowników, w ramach pakietu Office 365, narzędzia Microsoft Teams –
oprogramowanie to wspomaga pracę grupową poprzez udostępnienie przestrzeni roboczej,
umożliwiającej przekazywanie materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej oraz
interakcję pomiędzy studentami a nauczycielem za pośrednictwem wideokonferencji;
4) usprawnienie komunikacji pomiędzy nauczycielami a poszczególnymi grupami studentów
poprzez stworzenie grup mailingowych dla poszczególnych kierunków studiów
i roczników, których nazwa będzie zgodna z poniższym schematem: wydział-kierunek-typrok-rok akademicki, np. WL-lekarski-JMS-V rok-2019_2020;
5) prowadzenie zajęć na odległość w formie webinarium za pomocą systemu Big Blue Button
oraz dostęp do Międzynarodowej Platformy Nauczania Wnioskowania Klinicznego
„PRACTICUM UNIVERSITIES” i do modułu e-learningowego, zawierającego zestaw
pytań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu LEK – szkolenia dla nauczycieli
w tym zakresie będzie realizowało Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego;
6) realizacja zajęć za pomocą kursu umieszczonego na testowej platformie
e-learningowej Uniwersytetu, dostępnej pod adresem: https://e-learning2.umed.pl,
do której należy zalogować się za pomocą pełnego adresu e-mail
(imie.nazwisko@umed.lodz.pl) oraz hasła dostępowego do konta; w przypadku
problemów z logowaniem możliwe jest uzyskanie pomocy pod adresem
e-mail: moodle@umed.pl; uruchomiony został również kurs pomocy pod adresem:
https://e-learning2.umed.pl/course/view.php?id=2730.
§4
Wsparcie technicznie w zakresie obsługi narzędzi, o których mowa w § 3, zapewniają
następujące jednostki organizacyjne Uniwersytetu:
1) Biuro Obsługi Studiów – w zakresie obsługi narzędzi wymienionych w § 3 pkt 1 i 2;
informacje udzielane są za pośrednictwem adresu e-mail: bos@umed.lodz.pl;

2) Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne – w zakresie obsługi narzędzi wymienionych
w § 3 pkt 3 i 4; informacje udzielane są za pośrednictwem adresu e-mail:
uxp@umed.lodz.pl;
3) Centrum Edukacji Medycznej – w zakresie obsługi narzędzi wymienionych w § 3 pkt 5;
informacje udzielane są za pośrednictwem adresu e-mail: med-edu@umed.lodz.pl;
4) Dział Wsparcia Dydaktyki – w zakresie obsługi narzędzi wymienionych w § 3 pkt 6;
informacje udzielane są za pośrednictwem adresu e-mail: moodle@umed.lodz.pl.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności
od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS–COV-2.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- intranet/BIP

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
Załącznik nr 1
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Ratownictwo Medyczne

I

I stopnia

Patryk Ciszewski
e-mail: patryk.ciszewski@stud.umed.lodz.pl

Ratownictwo Medyczne

II

I stopnia

Adrian Włodarczyk
e-mail: adrian.wlodarczyk@stud.umed.lodz.pl

Ratownictwo Medyczne

III

I stopnia

Patryk Ścigała
e-mail: patryk.scigala@stud.umed.lodz.pl

Dietetyka

I

I stopnia

Filip Dziewirski
e-mail: filip.dziewirski@stud.umed.lodz.pl

Dietetyka

II

I stopnia

Julia Bober
e-mail: julia.bober@stud.umed.lodz.pl

Dietetyka

III

I stopnia

Filip Korbecki
e-mail: filip.korbecki@stud.umed.lodz.pl

Dietetyka

I

II stopnia

Aleksandra Saryusz-Wolska
e-mail: aleksandra.saryusz-wolska@stud.umed.lodz.pl

Dietetyka

II

II stopnia

Marlena Wronka
e-mail: marlena.wronka@stud.umed.lodz.pl

KOS

III

I stopnia

Karolina Walczak
e-mail: karolina.walczak1@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne

I

I stopnia

Paulina Woźniak
e-mail: paulina.wozniak3@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne

II

I stopnia

Katarzyna Dżochowska
e-mail: katarzyna.dzochowska@stud.umed.lodz.pl
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Zdrowie Publiczne

III

I stopnia

Aleksandra Tyniec
e-mail: aleksandra.tyniec@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne st.

I

II stopnia

Magdalena Jakubowska
e-mail: magdalena.jakubowska1@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne st.

II

II stopnia

Julia Sauter
e-mail: julia.sauter@stud.umed.lodz.pl

I

II stopnia

Adam Orzechowski
e-mail: adam.orzechowski@stud.umed.lodz.pl

II

II stopnia

Marta Grzegorczyk
e-mail: marta.grzegorczyk1@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne nst.
(wszystkie specjalności)

I

II stopnia

Kamila Wawrowska
e-mail: kamila.wawrowska@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne nst.
(wszystkie specjalności)

II

II stopnia

Magdalena Szkudlarek
e-mail: magdalena.szkudlarek@stud.umed.lodz.pl

Fizjoterapia

I

Jednolite magisterskie

Marta Szablewska
e-mail: marta.szablewska@stud.umed.lodz.pl

Fizjoterapia

II

Jednolite magisterskie

Marianna Michałowska
e-mail: marianna.michalowska@stud.umed.lodz.pl

Fizjoterapia

III

Jednolite magisterskie

Magdalena Łapka
e-mail: magdalena.lapka@stud.umed.lodz.pl

Fizjoterapia

I

II stopnia

Patrycja Turzyniecka
e-mail: patrycja.turzyniecka@stud.umed.lodz.pl

Fizjoterapia

II

II stopnia

Zuzanna Kowalska
e-mail: zuzanna.kowalska1@stud.umed.lodz.pl

Zdrowie Publiczne- st.
Organizacja Medycznych Czynności
Ratunkowych i Zarzadzania Kryzysowego
Zdrowie Publiczne- st.
Organizacja Medycznych Czynności
Ratunkowych i Zarzadzania Kryzysowego

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ LEKARSKI
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Lekarski

I

Jednolite magisterskie

Franciszek Reniecki
e-mail: franciszek.reniecki@stud.umed.lodz.pl

Lekarski

II

Jednolite magisterskie

Mateusz Zbylut
e-mail: mateusz.zbylut@stud.umed.lodz.pl

Lekarski

III

Jednolite magisterskie

Julia Sadlak
e-mail: julia.sadlak@stud.umed.lodz.pl

Lekarski

IV

Jednolite magisterskie

Agnieszka Dzido
e-mail: agnieszka.dzido@stud.umed.lodz.pl

Lekarski

V

Jednolite magisterskie

Agata Ogłoza
e-mail: agata.ogloza@stud.umed.lodz.pl

Lekarski

VI

Jednolite magisterskie

Bartosz Ścięgaj
e-mail: bartosz.sciegaj@stud.umed.lodz.pl

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ LEKARSKI ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Lekarsko – Dentystyczny

I rok

Jednolite magisterskie

Piotr Sitkiewicz
e-mail: piotr.sitkiewicz@stud.umed.lodz.pl

Lekarsko – Dentystyczny

II rok

Jednolite magisterskie

Elżbieta Majchrzak
e-mail: elzbieta.majchrzak@stud.umed.lodz.pl

Lekarsko – Dentystyczny

III rok

Jednolite magisterskie

Zuzanna Żywiołowska
e-mail: zuzanna.zywiolowska@stud.umed.lodz.pl

Lekarsko – Dentystyczny

IV rok

Jednolite magisterskie

Agata Podsiedlik
e-mail: agata.podsiedlik@stud.umed.lodz.pl

Lekarsko – Dentystyczny

V rok

Jednolite magisterskie

Adam Wawrzynkiewicz
e-mail: adam.wawrzynkiewicz@stud.umed.lodz.pl

Techniki Dentystyczne

I rok

I stopnia

Patrycja Lisik
e-mail: patrycja.lisik@stud.umed.lodz.pl

Techniki Dentystyczne

II rok

I stopnia

Maria Knecht
e-mail: maria.knecht@stud.umed.lodz.pl

Techniki Dentystyczne

III rok

I stopnia

Michał Gołębiewski
e-mail: michal.golebiewski@stud.umed.lodz.pl

Techniki Dentystyczne

I rok

II stopnia

Małgorzata Trojanowska
e-mail: malgorzata.trojanowska@stud.umed.lodz.pl

Techniki Dentystyczne

II rok

II stopnia

Gabriela Kryca
e-mail: gabriela.kryca@stud.umed.lodz.pl

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Kosmetologia

I

I stopnia

Paulina Domańska
e-mail: paulina.domanska2@stud.umed.lodz.pl

Kosmetologia

II

I stopnia

Iga Marczyk
e-mail: iga.marczyk@stud.umed.lodz.pl

Kosmetologia

III

I stopnia

Marta Kulińska
e-mail: marta.kulinska@stud.umed.lodz.pl

Kosmetologia

I

II stopnia

Dominika Siwiec
e-mail: dominika.siwiec@stud.umed.lodz.pl

Kosmetologia

II

II stopnia

Katarzyna Mucha
e-mail: katarzyna.mucha@stud.umed.lodz.pl

Analityka medyczna

I

Jednolite magisterskie

Wiktoria Grażulis
e-mail: wiktoria.grazulis@stud.umed.lodz.pl

Analityka medyczna

II

Jednolite magisterskie

Jarema Wódka
e-mail: jarema.wodka@stud.umed.lodz.pl

Analityka medyczna

III

Jednolite magisterskie

Żaneta Czekalska
e-mail: zaneta.czekalska@stud.umed.lodz.pl

Analityka medyczna

IV

Jednolite magisterskie

Malwina Hut
e-mail: malwina.hut@stud.umed.lodz.pl

Analityka medyczna

V

Jednolite magisterskie

Piotr Nazarek
e-mail: piort.nazarek@stud.umed.lodz.pl

Farmacja

I

Jednolite magisterskie

Nikola Kapała
e-mail: nikola.kapala@stud.umed.lodz.pl

Farmacja

II

Jednolite magisterskie

Karina Jastrzębowska
e-mail: karina.jastrzebowska@stud.umed.lodz.pl
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Farmacja

III

Jednolite magisterskie

Magdalena Heleska
e-mail: magdalena.heleska@stud.umed.lodz.pl

Farmacja

IV

Jednolite magisterskie

Mateusz Wojtczak
e-mail: mateusz.wojtczak@stud.umed.lodz.pl

Farmacja

V

Jednolite magisterskie

Aleksandra Pilarz
e-mail: aleksandra.pilarz@stud.umed.lodz.pl

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Położnictwo

I

I stopnia

Justyna Palmowska
e-mail: justyna.palmowska@stud.umed.lodz.pl

Położnictwo

II

I stopnia

Renata Napierko
e-mail: renata.napierko@stud.umed.lodz.pl

Położnictwo

III

Położnictwo

I

II stopnia

Weronika Wojtaszek
e-mail: weronika.wojtaszek@stud.umed.lodz.pl

Położnictwo

II

II stopnia

Magdalena Iciek
magdalena.iciek@stud.umed.lodz.pl

Pielęgniarstwo

I

I stopnia

Aleksandra Kubiak
e-mail: aleksandra.kubiak1@stud.umed.lodz.pl

Pielęgniarstwo

II

I stopnia

Szymon Reszka
e-mail: szymon.reszka@stud.umed.lodz.pl

Pielęgniarstwo

III

I stopnia

Katarzyna Matczak
e-mail: katarzyna.matczak@stud.umed.lodz.pl

Pielęgniarstwo

I

II stopnia

Ewelina Konarska-Przygoda
e-mail: ewelina.konarska-przygoda@stud.umed.lodz.pl

Pielęgniarstwo

II

II stopnia

Ewelina Stefaniak
e-mail: ewalina.stefaniak@stud.umed.lodz.pl

I stopnia

Beata Zuchora
e-mail: beata.zuchora@stud.umed.lodz.pl

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ LEKARSKI KOLEGIUM WOJSKOWO-LEKARSKIE
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie) MON

I

Jednolite magisterskie

Mateusz Krawczyk
e-mail: mateusz.krawczyk@stud.umed.lodz.pl

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie)

II

Jednolite magisterskie

Arkadiusz Galiński
e-mail: arkadiusz.galinski@stud.umed.lodz.pl

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie)

III

Jednolite magisterskie

Anna Garwacka
e-mail: anna.garwacka@stud.umed.lodz.pl

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie)

IV

Jednolite magisterskie

Magdalena Olejnik
e-mail: magdalena.olejnik1@stud.umed.lodz.pl

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie)

V

Jednolite magisterskie

Kinga Bernat
e-mail: kinga.bernat@stud.umed.lodz.pl

Lekarski (kolegium Wojskowo-Lekarskie)

VI

Jednolite magisterskie

Mikołaj Wasilewski
e-mail: mikolaj.wasilewski@stud.umed.lodz.pl

STAROSTOWIE ROKU 2019/2020
WYDZIAŁ LEKARSKI ODDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH
Kierunek

Rok

Poziom Studiów

Starosta Roku

Biotechnologia

I

I stopnia

Marta Gibas
e-mail: marta.gibas@stud.umed.lodz.pl

Biotechnologia

II

I stopnia

Małgorzata Kozłowska
e-mail: malgorzata.kozlowska@stud.umed.lodz.pl

Biotechnologia

III

I stopnia

Justyna Kopciuch
e-mail: justyna.kopciuch@stud.umed.lodz.pl

Biotechnologia

I

II stopnia

Monika Piekara
e-mail: monika.piekara@stud.umed.lodz.pl

Biotechnologia

II

II stopnia

Adrian Patuszczyk
e-mail: adrian.patuszczyk@stud.umed.lodz.pl

Elektroradiologia

I

I stopnia

Mateusz Śmieszek
e-mail: mateusz.smieszek@stud.umed.lodz.pl

Elektroradiologia

II

I stopnia

Karolina Szulczewska
e-mail: karolina.szulczewska@stud.umed.lodz.pl

Elektroradiologia

III

I stopnia

Aleksandra Tałady
e-mail: aleksandra.talady@stud.umed.lodz.pl

Elektroradiologia

I

II stopnia

Malwina Mrugała
e-mail: malwina.mrugala@stud.umed.lodz.pl

Elektroradiologia

II

II stopnia

Agnieszka Jasztal
e-mail: agnieszka.jasztal@stud.umed.lodz.pl

Załącznik nr 2

1. Opis procesu załączania materiałów dydaktycznych w Wirtualnej Uczelni (WU) przez nauczycieli
akademickich.

1.1. Logowanie do Wirtualnej Uczelni

Załączanie materiałów dydaktycznych możliwe jest po zalogowaniu do WU na stronie
www.umed.pl. Logujemy się, wybierając zakładkę Pracownik / Wirtualna Uczelnia. Zalecanymi
przeglądarkami są: Mozilla Firefox lub Chrome.

1.2. Ekran logowania
Wybieramy kryterium „dydaktyk”, a następnie wpisujemy adres e-mailowy – jako nasz
Identyfikator, oraz odpowiednie hasło.

91-647 Łódź | plac Hallera 1
e-mail: bos@umed.lodz.pl
www.umed.pl |

3.1 Wybór grupy docelowej
Po wybraniu kafelka Materiały dydaktyczne, wyświetlona zostaje lista przedmiotów
ze zdefiniowanymi w UXP formami zajęć, przypisanymi przez koordynatora do danego dydaktyka. Lista
wszystkich form wyświetlana jest wyłącznie na koncie kierownika przedmiotu.

Każda grupa odbiorców określona jest przez:
•

Przedmiot,

•

Formę zajęć,

•

Wydział,

•

Rodzaj studiów,

•

Kierunek,

•

Typ (poziom kształcenia),

•

Numer semestru,

•

Grupę (nazwa grupy).

Grupę odbiorców definiujemy zaznaczając checkbox w kolumnie Dokument. Możemy zaznaczyć
jednocześnie dowolną liczbę wybranych grup.
Należy pamiętać, że wybrana forma zajęć określa grupę odbiorców. Na przykład, jeśli wybierzemy
Wykład (GW) lub Ocenę Końcową (GOK) – materiały zobaczą wszyscy studenci danego semestru, jeśli
wybierzemy Seminarium (GS) – materiały zobaczą studenci tylko wybranej grupy seminaryjnej
(analogicznie pozostałe formy).

Po wybraniu grupy odbiorców wybieramy przycisk Dodaj, umieszczony pod tabelą.
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3.2 Załączanie plików
W celu dodania pliku:
1) Za pomocą przycisku Wybierz wybieramy plik, jaki chcemy załączyć:
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o format załączanych plików. Mogą to być:
•

typowe pliki tekstowe (doc/docx, txt, rtf, html itp.),

•

statystyczne elementy graficzne (tabele, wykresy, diagramy),

•

pliki graficzne (pdf, jpg, gif, itp.),

•

prezentacje,

•

nagrania audio i wideo.

Można załączyć dowolną liczbę plików, ale każdy z nich nie może przekroczyć 50MB.
2) W okienku Nazwa wpisujemy nazwę załączanych materiałów.
3) W okienku Opis dodajemy krótki opis, czego dotyczą materiały.
4) Wybieramy przycisk Dodaj dokument.
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Dokument został dodany do wybranej przez nas grupy studentów. Jeśli chcemy wrócić do listy
przedmiotów, wybieramy przycisk Powrót.

Załączony materiał dydaktyczny jest widoczny na koncie studenta przez cały okres jego
studiów. W dowolnym momencie student może do niego wrócić i ponownie pobrać.

3.3 Usuwanie załączonych materiałów
Jeśli zaistnieje potrzeba usunięcia załączonych w WU materiałów, postępujemy zgodnie
z punktami 3.1 - 3.3. Następnie w odpowiednim wierszu wybieramy przycisk Usuń.

91-647 Łódź | plac Hallera 1
e-mail: bos@umed.lodz.pl
www.umed.pl |

91-647 Łódź | plac Hallera 1
e-mail: bos@umed.lodz.pl
www.umed.pl |

