
Zarządzenie nr 29/2021 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 4 maja 2021 r. 
 

W sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego 

w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Na podstawie: art. 23 ust.1 w zw. z art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i § 18 ust. 1 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz ustawy z dnia z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. poz. 1835) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zmieniam treść § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r. (z późn.zm.) 

w ten sposób, iż nadaję mu brzmienie: 

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej, zawieszam realizację wszystkich zajęć 

dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim do końca semestru 

letniego. Wyjątek mogą stanowić: 

a) zajęcia dydaktyczne z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja 

zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych 

efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia 

kontynuację kształcenia na semestrze następnym. Zajęcia z tych przedmiotów będą 

mogły być realizowane w bezpośrednim kontakcie na podstawie decyzji dziekana 

uzgodnionej z Prorektorem ds. Nauczania oraz z Kanclerzem, z zachowaniem pełnego 

reżimu sanitarnego. 

 

b) zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym prowadzone: 

1. w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.  

2. realizowanych w ramach działalności Centrum Doskonalenia Kadr.  

 

Zajęcia z tych przedmiotów będą mogły być realizowane w bezpośrednim kontakcie                              

na podstawie decyzji odpowiednio:  

(dot.1) kierownika projektu uzgodnionej z Prorektorem ds. Nauczania oraz Kanclerzem z 

zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 

(dot.2) Dyrektora Centrum Doskonalenia Kadr uzgodnionej z Prorektorem                                       

ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem oraz Kanclerzem, z zachowaniem pełnego 

reżimu sanitarnego. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Zarządzenie Rektora nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r. 

(z późn.zm.) nie ulega zmianie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego 

 we Wrocławiu 
 

Prof. dr hab. Andrzej Rokita 


