
Zarzqdzenie nr 1 I 2020 Dy rektora Uczel n i a neg o Stud i u m Doktora n c kiego

Zdnia 10 marca 2020 r.

W zwiqzku z Zarzqdzeniem Rektora nr 4312020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z dn. 9 marca 2020 r. aktualizujqcego zarzqdzenie w sprawie przeciwdzialania
rozprzestzenianiu sig wirusa COVID-19 w5r6d czlonk6w spoleczno6ci WUM zarzqdza siq co
nastqpuje:
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Do dnia 15 maja 2020 roku:

l.Zajqcia:
- wszystkie wyklady i konferencje objgte programem studi6w zostajq odwolane,
- 6wiczenia i seminaria niekliniczne do 39 osob odbywa6 sig bgdq bez zmian, natomiast

seminaria kliniczne zaleZ:qod decyzji kierownika jednostki w kt6rej sig odbywajq.

Na podstawie Art. 25. Ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach
zwiqzanychzzapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-19, innych chor6b zaka2nych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaaefi i chor6b zaka2nych u ludzi (Dz, U. 22019 r. poz. 1239 i 1495 orazz2020 t. poz.

284 i 322), zaleceh Gl6wnego Inspektora Sanitarnego oraz w/w Zarzqdzenia Rektora Doktoranci
powracajqcy z teren6rlv zagro2onych COVID-l9 lub majqcy kontakt z osobq zaka2onq, w celu
ograniczenia ryzyka zara2eniem wirusem COVID-19, nie mogq uczestniczy6 w zajqciach na
studiach doktoranckich przez 14 dni od powrotu lub kontaktu z chorq osobq orazbezwzglgdnie
stosowa6 siq do zalecefi GlS.

2. Sesje sprawozdawcze:

- Doktoranci klorzy powinni prezentowa6 na sesji przygotowujq prezentacjq w wersji
elektronicznej i przesylajq jq mailem do dziekanatu wraz ze skanem pisemnej akceptacji
Promotora do dnia 15 kwietnia 2020 r. Do 15 maja2020 roku zostanie przeslana informacja
z akceptacjq lub ewentualnymi uwagami do prezentacji.

- Doktoranci ll i lll roku, ktorych obowiqzuje udzial bierny w sesji sprawozdawczej, sq
zwolnieni z tego obowiqzku a zaliczenie odbqdzie siq na podstawie zlo2enia pisemnego
sprawozdania z etapu realizaqi pracy.

s2
Kontakt z Dyrektorem Uczelnianego Studium Doktoranckiego oraz Dziekanatem Studiow
Doktoranckich zostaje ograniczony do dnia 15 maja 2020 r.

- Sprawy dotyczqce studi6w doktoranckich mo2na zalatwiat telefonicznie lub drogq mailowq
na kontakt:
Nr tel. 22 572 0218 lub 22 572 02 54
e- m a i l : ed$a-berc n't@w u m, edu.pl, i u styne. dzwq! kawgKa@iryum-ed!.Bl
- Dokumenty nalezy skladad wylqcznie w kancelarii Uczelni lub drogq pocztowq na adres
studium:

Uczelniane Studium Doktoranckie WUM
Ul. Zwirki i Wigury 61, pok. 219
02-091 Warszawa
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Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
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