
Drodzy Studenci,

Zaczne od prosby o zrozumienie.
Uczelnia, jako instytucja, spotkala sie z koniecznoscia pilnego wprowadzania wielu zmian w kazdym z obszarów swojej 
dzialalnosci i niestety nie wszystko od razu wychodzi tak, jakbysmy sobie tego zyczyli. Kazdy jednak dzien to czas staran. 
Poprawiamy, zbieramy informacje, sygnaly, na które reagujemy. Sytuacja jest dynamiczna, ale wierzcie mi, staramy sie 
bardzo, byscie mogli uczyc sie najlepiej i najpelniej, jak to aktualnie - w sytuacji epidemii - mozliwe.

Mamy dwie niewiadome, niezbedne do podjecie wielu decyzji.
Pierwsza - to aktywnosc epidemii i decyzje rzadu w kwestii dzialania uczelni. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyzszego oraz Ministerstwie Zdrowia trwaja caly czas prace nad potrzebnymi rozwiazaniami.
Druga niewiadoma - to caly szereg oczekiwanych rozwiazan prawnych, dotyczacych zajec praktycznych i praktyk. Problem 
praktyk dotyczy kilku kierunków, m.in. analityki medycznej, kosmetologii, fizjoterapii, pielegniarstwa. Wszystkie uczelnie 
w kraju sa w takiej samej sytuacji. W rzadzie trwaja prace nad rozwiazaniami, a my pracujemy nad alternatywnymi zadaniami 
praktycznymi on-line. Do konca sesji powinnismy wypracowac rozwiazania i zamknac problem. Jak wczesniej pisalem, 
zaliczenie praktyk wakacyjnych bedzie egzekwowane pózniej, z przeniesieniem zaliczenia.

W szczególnej sytuacji sa studenci studiujacy w jezyku angielskim. Podjelismy decyzje, ze w tej grupie wszystkie 
egzaminy przeprowadzimy on-line, zeby studenci nie musieli przyjezdzac do Polski i przebywac w kwarantannach. 
Nie chcemy narazac nikogo na niepotrzebne ryzyka zwiazane z sama podróza i dodatkowymi wysokimi kosztami, które taka 
podróz generuje. Wydam niezwlocznie zarzadzenie w tej sprawie.

Takze dla studentów studiujacych w jezyku polskim duza czesc egzaminów i zaliczen bedziemy przeprowadzali 
zdalnie. Aktualnie przygotowujemy rozwiazania. Rozwazamy jednak przeprowadzenie kilku egzaminów przy komputerach 
lub w ksiazeczkach, ale decyzje, co do ostatecznych dat i sposobu odbywania sie samego egzaminu, podejmiemy 
po wytycznych rzadu. Jezeli nie da sie ich zrobic w czerwcu to przeniesiemy je na wrzesien, chociaz trudno tez przewidziec 
juz teraz sytuacje na jesieni. Trzeba pamietac, ze nie znamy okolicznosci jakie przyniesie wrzesien i moze lepiej zrealizowac 
w czerwcu, to co bedzie mozliwe. Po ukazaniu sie dyspozycji w sprawie matur podejmiemy ostateczne decyzje.

Drodzy Studenci wszystkich kierunków,

Staramy sie zrobic wszystko, by konsekwencje decyzji podejmowanych w tym trudnym i niepewnym czasie, 
okazaly sie dla Was jak najmniej dotkliwe. Byscie, mimo globalnego kryzysu, skonczyli nauke w terminie.

Bede na biezaco przekazywal Panstwu wszelkie nowe wytyczne w kwestiach dydaktyki. Prosze równiez, byscie 
kierowali Wasze watpliwosci i pytania do Samorzadu Studentów, z którym jestem w stalym kontakcie.

Z pozdrowieniami,

Radzislaw Kordek
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