ZARZĄDZENIE NR 33/2020
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 23 maja 2020 roku
w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku
z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 861) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 21 maja 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. z 2020 r. poz. 911), zarządza się,
co następuje:
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§1
Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania przedłużam możliwość prowadzenia zajęć
w formie zdalnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej,
na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzonych
przez Uczelnię.
Realizując postulaty pracowników i studentów, przy pozytywnej opinii członków
Kolegium Rektora, nadaję sesji egzaminacyjnej semestru letniego bieżącego roku
akademickiego status sesji ciągłej, która trwać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów, w tym egzaminy
dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą Uczelni (w tym siedzibą ZWKF) i mogą
być prowadzone z wykorzystaniem bezpiecznych środków komunikacji zdalnej.
Szczegóły dotyczące prowadzenia zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów
dyplomowych za pomocą środków komunikacji zdalnej określone zostały
Zarządzeniem Rektora nr 27/2020 z dnia 25 kwietnia 2020 r.
Zezwalam na prowadzenie w formie bezpośredniej egzaminów dyplomowych
z udziałem maksymalnie trzyosobowej komisji egzaminacyjnej oraz jednego studenta,
przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Zezwalam na przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w formie stacjonarnej,
przy zachowaniu środków bezpieczeństwa i na należycie uzasadniony wniosek
studenta.
§2
Zobowiązuję dziekanów wydziałów do przygotowania w porozumieniu z kierownikami
zakładów i pracowni rozwiązań umożliwiających ukończenie studiów studentom
ostatnich roczników, przy wykorzystaniu:
1) środków kształcenia na odległość,
2) bezpośrednich kontaktów ze studentami (w przypadku braku możliwości realizacji
zadań z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość), przy zachowaniu
daleko idących środków ostrożności i na wniosek studenta – seminarzysty.
Zobowiązuję pracowników pionu naukowo-dydaktycznego do dalszego prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i wypracowania
innych bezpiecznych form osiągnięcia efektów uczenia się, które jednak muszą
uzyskać aprobatę dziekana i zainteresowanych studentów.
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§3
W celu zachowania bezpieczeństwa pracowników i studentów przedłużam możliwość
wykonywania przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu pracy w sposób zdalny. Nie ograniczam jednocześnie
pracownikom możliwości realizowania obowiązków pracowniczych na terenie
Akademii – pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa określonych
aktualnymi zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia
w związku z występowaniem pandemii COVID-19.
Zobowiązuję kierowników odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie podległych
im jednostek organizacyjnych do przywrócenia pełnej ich sprawności, poprzez:
1) realizację zadań w sposób zdalny, jeśli pozwala na to ich specyfika;
2) wprowadzenie systemu dyżurów (jedno lub wieloosobowych);
3) wprowadzenie systemu naprzemiennego – dyżurów i pracy zdalnej.
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zorganizowania ich pracy
w sposób zapewniający możliwość codziennego, zgodnego z rozkładem czasu pracy,
korzystania z ich usług przez pracowników innych jednostek, studentów i osoby spoza
Uczelni, przy uszanowaniu zasad bezpieczeństwa.
W przypadku ustanowienia dyżurów pracowników zobowiązuję kierowników jednostek
organizacyjnych do sporządzenia wykazów osób wykonujących powierzone im
zadania, z podaniem dni i godzin pełnienia tych obowiązków.
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zorganizowania pracy
jednostki (przy zastosowaniu metod pracy zdalnej i stacjonarnej) w sposób
umożliwiający wykorzystanie przez pracowników zaległych i bieżących urlopów
wypoczynkowych. Zmiana formy świadczenia pracy nie jest tożsama z przerwą
urlopową.
Informacje o planie urlopów, po ich uzgodnieniu z kierownikami pionów, należy
przekazać Kanclerzowi.
§4
Do odwołania zabraniam przyjmowania gości przez mieszkańców Domów Studenta
oraz udzielania noclegów osobom z zewnątrz.
Zasady funkcjonowaniu Domów Studenta określą ich kierownicy przy uwzględnieniu
oczekiwań Kanclerza i Prorektora ds. Studiów oraz zaleceń ujętych treścią
„Wytycznych MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczących zapewnienia bezpiecznych
warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19”
dostępnych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczacezapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-wtrakcie-epidemii-covid-19.
Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej sporządza Dyrektor Biblioteki
przy wykorzystaniu zaleceń określonych „Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju
pod adresem
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki .
Dokument
zatwierdza
Prorektor ds. Nauki.

§5
Przedłużam ważność wszystkich udzielonych pozwoleń na pracę zdalną, jeśli taką
formę świadczenia pracy przewiduje kierownik jednostki organizacyjnej.
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§6
Zobowiązuję wszystkich pracowników oraz osoby kształcące się w Uczelni
do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Akademii,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i postępowania
zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ich treści, przy szczególnym uwzględnieniu
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dokumentu pn. „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem
działalności uczelni”, którego treść publikuję łącznie z niniejszym zarządzeniem.
Ujęte treścią niniejszego Zarządzenia rozwiązania stanowią wypadkową analizy
aktualnej sytuacji w Uczelni, przy uszanowaniu zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mogą ulegać modyfikacjom,
czego wyrazem jest brak określenia czasu obowiązywania przedmiotowych rozwiązań.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
25 maja 2020 r.
REKTOR
prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

