Zarządzenie Nr 1397/2019/2020
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 2 czerwca 2020 roku
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności
akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
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 COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)
zarządzam, co następuje:
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Z zastrzeżeniem ust. 2, odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Akademię
Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w trybie tradycyjnym (odbywane z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów). Dotyczy to kształcenia
na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół
doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni,
studiach podyplomowych lub w innych formach,
Od 1 czerwca br. możliwe są zajęcia laboratoryjne, których nie można zrealizować za
pomocą kształcenia na odległość.
W okresie zawieszenia egzaminy przeprowadzane są w trybie zdalnym.
Odwołuje się zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, w tym w szczególności
realizowane w placówkach medycznych (szpitale, domy opieki, POZ, itp.). Wyjątek
stanowią zajęcia określone w rozporządzeniu Ministra NISW z dnia 1 kwietnia 2020
zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu m.in. pielęgniarki i ratownika medycznego (Dz. U. Poz. 581).
Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w formie elektronicznej.
§2
Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym,
wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Akademię
Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, z wyjątkiem tych, które odbywają się
online m.in. Dni Otwartych oraz wyborów do kolegium elektorów, senatu i rektora na
kadencję 2020-2024, które odbywają się przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej.
Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do
bezwzględnie koniecznych.
Wstrzymuje się przyjazdy do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
gości i studentów zagranicznych, w szczególności stypendystów programu Erasmus+.
Od 1 czerwca umożliwia się zakwaterowanie nowych osób w domu studenta
(z utrzymaniem reżimów sanitarnych) przy czym :
a) osoby nowo zameldowane muszą wypełnić ankietę na podstawie której po ocenie
ryzyka będzie podejmowana decyzja o zakwaterowaniu (ankieta w załączeniu);
b) zameldowanie możliwe jest po zmierzeniu temperatury;
c) osoby nowo zameldowane będą w miarę możliwości kierowane do pokojów
jednoosobowych.
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Utrzymuje się zakaz odwiedzin w domu studenta przez gości zewnętrznych.
Od 1 czerwca otwiera się Bibliotekę Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej, nadal zamknięte pozostają czytelnie.
Od 1 czerwca wznawia się działalność się Galerii Akademickiej.
Zamyka się wszystkie punkty gastronomiczne na terenie kampusu.
Odwołuje się zajęcia Chóru Akademickiego.

§3
W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może
polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie
o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
§4
Niniejsze zarządzenie uchyla zarządzenie Nr 1393/2019/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
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w Bielsku-Białej
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