
Zarządzenie 

Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 46/2020 z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Działając na podstawie  art.  23 ust. 2 pkt 2,  art.  50 oraz  art.  51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm., dalej „ustawa"), a także 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 516), niniejszym zarządzam co 

następuje: 

§ 1 

W związku z dokonaniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie  art.  433a 

ustawy przedłużenia okresu zawieszenia wszystkich zajęć  dydaktycznych w uczelniach artystycznych 

na kolejny okres — od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. zarządzam zmiany w funkcjonowaniu 

Akademii w dniach od 27 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., określone poniżej. 

§ 2 

1. W dniach od 27 marca do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są  wszelkie zajęcia dydaktyczne 

w Akademii, za wyjątkiem tych które realizowane mogą  być  z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. W dniach od 27 marca do 13 kwietnia 2020 r.: 

a. wszystkie budynki Akademii pozostają  zamknięte, z zastrzeżeniem lit. b; 

b. dopuszcza się  wstęp do budynków Akademii wyłącznie dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania Akademii; 

c. zawiesza lub odwołuje się  wszelkie wydarzenia odbywające się  w budynkach Akademii oraz 

poza budynkami Akademii, których organizatorem jest Akademia; 

d. odwołane zostają  przyjazdy i wyjazdy zagraniczne oraz krajowe; 

e. wstrzymuje się  do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich Akademii 

i wprowadza się  zakaz odwiedzin przez osoby w nich niezakwaterowane. 

3. Wznowienie zajęć  dydaktycznych po przerwie, o której mowa w ust. 1, nastąpi zgodnie z 

terminarzem Uczelni. 

§ 3 

Decyzje co do terminów odbycia zawieszonych zajęć  dydaktycznych oraz zawieszonych wydarzeń  
podejmowane będą  po zakończeniu okresów wskazania w § 2 stosownie do dalszych postanowień  
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 

§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor  lio 	I 
prof. A keHalinal  filLoirvkowska 
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