ZARZĄDZENIE NR 61/2020
z dnia 17 października 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 57/2020
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie sposobu organizacji zajęć dydaktycznych
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim
2020/2021
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z
art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85
z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu z dnia 17 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1832) kierując się zasadą
odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zarządza co następuje:
§1
1. Zmienia się brzmienie Zarządzenia Rektora UMFC z dnia 18 września 2020 r. w sprawie
sposobu organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w ten sposób, że:
a) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Zajęcia w trybie tradycyjnym mogą być prowadzone w przypadku zajęć indywidualnych
lub grup liczących do 5 studentów lub doktorantów w sali wykładowej zapewniającej
możliwość zachowania odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy wszystkimi przebywającymi
w niej osobami.”
b) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Na wniosek dziekana Rektor może w szczególnych okolicznościach udzielić zgody na
prowadzenie w trybie tradycyjnym zajęć, w których uczestniczyć będzie więcej niż liczba
osób, o której mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia ich w sali wykładowej lub
koncertowej spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1.”
2. Po § 2 ust. 1 dodaje się § 2 ust. 1a) w następującym brzmieniu:
„1a) Na wniosek studenta lub doktoranta biorącego udział w zajęciach, lub na wniosek
pedagoga prowadzącego zajęcia Rektor może udzielić zgody na zmianę trybu prowadzenia
zajęć z trybu z tradycyjnego na tryb zdalny.”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
Rektor
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