Zarządzenie nr 486/2019/2020
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z 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:
§1
1. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia w Uniwersytecie dla studentów, doktorantów
szkół doktorskich, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów
podyplomowych i kursów dokształcających, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzi się z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym przy wykorzystaniu
infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną i asynchroniczną
interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne).
2. Zajęcia, które ze względu na etap kształcenia oraz na specyfikę przedmiotu, w
szczególności zajęcia związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, nie
powinny być realizowane w trybie określonym w ust. 1, można prowadzić w siedzibie
uczelni w części lub całości.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w formie i wymiarze wskazanym przez
dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
4. Wyznaczenia zajęć określonych w ust. 2:
1) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla studentów – dokonuje dziekan;
2) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla doktorantów szkół doktorskich –
dokonuje kierownik szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej w porozumieniu
z prorektorem kierującym Szkołą Doktorską UAM;
3) w odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich – kierownik studiów
doktoranckich w porozumieniu z prorektorem kierującym Szkołą Doktorską UAM;

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 00 00, fax. +48 61 829 00 00
rectorof@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

4) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych lub
kursu dokształcającego – dokonuje kierownik studiów podyplomowych lub kursu
dokształcającego w porozumieniu z właściwym dziekanem;
5)

w odniesieniu do kursów dokształcających lub szkoleń oferowanych przez
Uniwersytet Otwarty - dokonuje pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu
Otwartego w porozumieniu z właściwym prorektorem.
§2

1. Prowadzenie kształcenia zdalnego odbywa się z wykorzystaniem technologii
informatycznych rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na
Odległość.
2. Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć oraz z
zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe.
3. Nauczyciel akademicki, który nie ma możliwości prowadzenia kształcenia zdalnego
niezwłocznie informuje o tym dziekana, który stwarza warunki do prowadzenia
kształcenia zdalnego w budynkach kierowanej jednostki.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do studentów i doktorantów.
§3
1. Prowadzenie zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w przypadku określonym w § 2
ust. 3 i 4 odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji,
zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Bieżące wytyczne związane ze spełnianiem warunków określonych w ust. 1 wydaje
Kanclerz, który określa w szczególności:
1) wymogi związane z przystosowaniem obiektów Uniwersytet do udostępnienia sal
dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem zarządzenia;
2) częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji budynków Uniwersytetu, ich elementów,
sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
3) sposób umieszczenia w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków
dezynfekujących
4) ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych
COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.
3. Dziekan weryfikuje zasadność przeprowadzania oraz wymiaru praktyk studenckich i
zajęć terenowych i może zezwolić na ich odbywanie ze szczególnym uwzględnieniem
postanowień niniejszego paragrafu.
4. Sposób odbywania oraz wymiar praktyki zawodowej doktorantów określa dziekan.
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§4
Nauczyciel akademicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w formie zdalnej w
czasie rzeczywistym zgodnie z planem dyżurów określonym w danej jednostce.
Postanowienia § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Kierujący procesem kształcenia, określeni w § 1 ust. 4, w terminie do:
1) 15 września 2020 r. określą zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 2 i informują
o formie prowadzenia zajęć studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
jednostce;
2) 28 września 2020 r. określą plan zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasady,
że w jednym dniu kształcenie danej grupy zajęciowej może być prowadzone
wyłącznie w jednej formie.
2. W okresie od 1 do 15 października 2020 r. dziekani organizują dla studentów I roku
zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego. W zajęciach przygotowawczych
mogą również uczestniczyć pozostali studenci.
3. W terminie do 20 września 2020 r. Centrum Wsparcia Kształcenia przygotuje
wytyczne dotyczące zajęć przygotowawczych, o których mowa w ust. 2.
§6
Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do dyrektorów filii oraz
kierowników jednostek ogólnouczelnianych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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