ZARZĄDZENIE NR 28/2020
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności
akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§11. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu na
Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów
podyplomowych
2. Zamyka się dla czytelników wszystkie biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. Zamyka się Muzeum Geologiczne i inne jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego dostępne
dla zwiedzających.

§2.
1. Odwołuje się wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja,
wykłady, imprezy o charakterze sportowym i inne spotkania tego typu organizowane
na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również wydarzenia organizowane przez
podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Wstrzymuje się służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów, doktorantów oraz
pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. Zawiesza się udział w konferencjach krajowych i zagranicznych studentów,
doktorantów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
4. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Szczecińskiego gości z zagranicy, w tym
pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów i innych osób zaproszonych
przez Uniwersytet Szczeciński.
5. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach
Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w tych
obiektach.

§3.
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w osobnym komunikacie wskaże sposób realizacji treści
programowych zawieszonych zajęć oraz potwierdzanie efektów uczenia w formie kontaktów
zdalnych on-line.

§4.
1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni.

2. Kalendarz czynności wyborczych na Uniwersytecie Szczecińskim nie ulega zmianie,
a Uczelniana Komisja Wyborcza realizuje wszystkie statutowe zadania.
3. Wszystkie uczelniane organy w tym: Senat, Rada Uczelni, Uczelniana Rada ds. nauki,
rady naukowe instytutów, rady dydaktyczne funkcjonują normalnie.

§5.
1. Należy monitorować ogłoszenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
zdrowotne, a w szczególności zaleca się śledzenie komunikatów Głównego Inspektora
Sanitarnego www.gis.gov.pl i rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. W komunikacji wewnątrz Uniwersytetu Szczecińskiego zaleca się i rekomenduje
ograniczenie kontaktów bezpośrednich oraz częstsze wykorzystywanie korespondencji
mailowej i kontaktów telefonicznych.

§6.
W sytuacjach nieokreślonych
indywidualne decyzje.

niniejszym

zarządzeniem
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może

§7.
Zasady określone w § 1 - 6 obowiązują od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

§8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podejmować

