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Zarządzenie nr 445/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie obowiązywania zarządzeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród członków społeczności 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

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 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

1. Określa się dzień 31 maja 2020 r. jako termin obowiązywania zarządzeń rektora:  

1) nr 431/2029/2020 z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

2) nr 432/2019/2020 z 15 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych 

w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę 

COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu;  

3) nr 433/2019/2020 z 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19;  

4) nr 434/2019/2020 z 19 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminów pobierania 

opłat za studia; 

5) nr 436/2019/2020 z 27 marca 2020 r. w sprawie ustalania nowych terminów 

wnoszenia opłat i organizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych 

i kursach dokształcających w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19; 

6) nr 442/2019/2020 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz 

organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych 

w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,  

- z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. W terminie do dnia 24 maja 2020 r. rektor wyda zarządzenie dotyczące dalszego  

obowiązywania zarządzeń określonych w ust. 1, uwzględniając sytuację związaną 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

 

 

   Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


