
Aktualizacja 21 kwietnia 2020 r. 

 Drodzy Studenci, 

Kierując się zamiarem minimalizacji skutków obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem 

COVID-19, aby ułatwić Wam, Studentom, łatwiejsze wykonywanie obowiązku uczenia 

się, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące obecnej sytuacji w 

Uczelni. 

Będziemy aktualizować ten dokument w miarę potrzeb i rozwijającej się sytuacji.  

Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się pokonać problemy obecnej sytuacji z możliwie 

najmniejszym skutkiem ubocznym.  

Pamiętajcie o akcji „zostaję w domu, bo jestem odpowiedzialnym i mądrym 

człowiekiem”.  

 

1. Co mam robić gdy mam pytanie i chcę je zadać bezpośrednio do Uczelni, 

konkretnej osobie lub nauczycielowi? 

Od dnia ogłoszenia zmiany realizacji zajęć z formy tradycyjnej na zdalną, wszystkie kontakty 

studentów możliwe są za pomocą poczty elektronicznej. Pracownicy administracyjni Uczelni 

pracują obecnie zdalnie. Wszystkie wnioski można składać poprzez e-mail. Z nauczycielami 

proszę kontaktować się także bezpośrednio korzystając z ich adresów mailowych.  

 

2. Otrzymałam/otrzymałem informację, że Uczelnia realizuje nauczanie na 

odległość. Czy uczenie zdalne jest dla mnie obowiązkowe?  

Każdy student zobowiązany jest do uczenia się na odległość. Kształcenie na odległość jest 

obecnie formą obowiązkową wskazaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

i dopuszczalne Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki 

studenckiej oraz studiów podyplomowych. 

Wszystkie nasze działania skierowane są na zminimalizowanie skutków tej sytuacji. Dla 

Uczelni priorytetem jest umożliwienie studentom zaliczenia zajęć przewidzianych programem 

studiów w bieżącym semestrze tak, aby nie powstała konieczność powtórzenia 

poszczególnych modułów lub całego semestru studiów w kolejnym roku akademickim. Tak, 

aby wszyscy studenci mogli ukończyć studia w zaplanowanych terminach. 

Dzięki zrozumieniu i wsparciu wzajemnym wszystkich nauczycieli i studentów wierzymy, że 

wspólnie uda nam się zrealizować bezproblemowo zaplanowane i zamierzone zadania. 

 



3. Czy w związku z sytuacją terminy i wysokość czesnego uległy zmianie?  

Wysokość i terminy poszczególnych rat czesnego oraz innych opłat związanych ze 

świadczonymi przez Uczelnię usługami edukacyjnymi – nie uległy zmianie. Opłaty za studia 

naliczane są za cały semestr.  

Zajęcia w Uczelni nie są odwołane. Zajęcia są realizowane, została zmieniona tylko forma 

i tryb ich odbywania. Zmianie mogą ulegać jednak terminy realizacji poszczególnych zajęć 

dydaktycznych. Nauczyciele przygotowują i publikują materiały dydaktyczne 

z poszczególnych modułów. Z niektórych modułów w sytuacjach wymagających 

praktycznego wykonania wybranych zajęć mogą zostać wyznaczone zajęcia lub konsultacje 

w późniejszym czasie - do 30 września br. lub później– zmianie może ulec organizacja roku 

akademickiego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Pracuje również administracja Uczelni wdrażając system zdalnego nauczania. Świadczone są 

także pozostałe usługi w ramach dziekanatu i kwestury. 

 

4. W jakiej formie składać mam teraz wnioski stypendialne? 

Wnioski o przyznanie stypendium proszę przesyłać wyłącznie elektronicznie na adres: 

stypendia@swsm.pl Termin składania wniosków stypendialnych, w tym stypendium socjalnego 

mija 31 marca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie: 

https://www.swsm.pl/pl/strefa-studenta/stypendia 

 

5. Co z sesją egzaminacyjną poprawkową z semestru zimowego? 

Sesja poprawkowa z semestru zimowego uległa przedłużeniu do dnia 15.05.2020 r. Zaliczenia 

i egzaminy będą prowadzone w formie zdalnej. Terminy poszczególnych zaliczeń 

i egzaminów zamieszczane są w Harmonogramie sesji w Strefie studenta.  

 

6. Co mam zrobić w przypadku gdy odbywając praktyki zawodowe nie mogę ich 

realizować, gdyż firma obecnie zawiesiła swoją działalność? 

Praktyki zawodowe z semestru zimowego: 

- Studentom, którzy składali wnioski o przedłużenie realizacji praktyk zawodowych 

i otrzymali taką zgodę, został przedłużony termin realizacji praktyk do 20.10.2020 r. 

- Studentom, którzy zrealizowali praktykę w terminie, tj. do 08.03.2020 r., ale nie zdążyli 

dostarczyć dokumentów z praktyk do kierownika praktyk, został przedłużony termin 

rozliczenia się z praktyk do 15.04.2020 r.  
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- Studentom, którzy nie zrealizowali praktyk w semestrze zimowym i będą je realizować 

w semestrze letnim na zasadzie wpisu warunkowego, został przedłużony termin ich realizacji 

do 20.10.2020 r. 

Praktyki zawodowe z semestru letniego: 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na 

podstawie rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z pandemią 

COVID 19 w semestrze letnim 2019/2020:  

- termin realizacji praktyk został przedłużony do 20.10.2020 r. 

- dopuszcza się skrócenie czasu trwania praktyk zawodowych realizowanych w zakładach 

pracy na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią, pracodawcą i studentem do 50% 

wymiaru godzin praktyki wynikających z programu studiów przypisanych do 

realizowanego semestru. 

- aby w pełni osiągnąć efekty uczenia się Kierownicy praktyk w ramach konsultacji określą 

sposób uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki (zlecenie 

dodatkowych zadań, ćwiczeń, dyskusji i innych form zajęć w zależności od specyfiki danej 

praktyki i założonych efektów uczenia się) z wykorzystaniem zajęć prowadzonych w sposób 

zdalny do 30 września 2020 r. 

 

7. Co z realizacją egzaminów dyplomowych, składaniem prac dyplomowych? 

Egzaminy dyplomowe zostały wstrzymane do 11.05.2020 r., jednak obecnie analizowana jest 

możliwość przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na wybranych kierunkach w formie 

zdalnej. Jeśli pojawi się taka możliwość każdy student zostanie o tym poinformowany 

indywidualnie.  

Termin składania prac dyplomowych, dla studentów, którzy składali wniosek o przedłużenie 

terminu złożenia pracy i otrzymali taką zgodę, został przedłużony do 11.05.2020 r.  

Termin składania poprawionych prac dyplomowych po odrzuceniu przez recenzenta został 

przedłużony do 11.05.2020 r. 

 

8. Na jakich prawach mogę korzystać z materiałów edukacyjnych w ramach 

nauczania na odległość ? 

Wszelkie materiały edukacyjne otrzymywane lub pobierane od nauczycieli w ramach 

nauczania zdalnego (notatki, prezentacje, zdjęcia, wykresy, inne) stanowią w zwyczajowym 

pojęciu przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Udostępnianie 

osobom trzecim nagrań wykładów oraz innych materiałów edukacyjnych bez zgody ich 

twórców, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.  



Zachęcamy wszystkich Nauczycieli i Studentów do współpracy i aktywności we wszystkich 

formach nauki zdalnej.  

 

9. Co z wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w miesiącach lipiec-wrzesień? 

Obecnie wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ zostały zawieszone do odwołania. 

Możliwość wyjazdów będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej zarówno w naszym 

kraju jak również w krajach instytucji partnerskich. Wyjazdy będą uzależnione również 

od sytuacji gospodarczej firm partnerskich i ich możliwości przyjęcia praktykantów.  

 

10.  Jak mogę przedłużyć ważność legitymacji studenckiej? 

Zgodnie z art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: 

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego 

ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie 

i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania 

ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 

dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.  

 

 

 

 


