
Zarządzenienr 5612020
Rektora OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

z dnia22 maja2020 r.

w sprawie przedłużenia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-l9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsz§ńskiej SzkoĘ Wyższej orv art,51 ust. 1 ustawy
' zdnia}Otipca2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w z-łviązku z|Jstavłązdnia}marca

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach rwiązanych z zapobieganiem, przeciwdzińaniem
i rwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz.374 z2020 r.), zarządzam, co następuje:

§1

1. Od dnia 25 mĄa 20ż0 r. do końca semestru letniego zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla

studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje się je formą oparlą na nalczaniu zdalnym

z wykorzystaniem metod i technik ksżałcenia na odległość.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazió zgodę na rcalizację określonych zajęó

w formie bezpośredniej, jeśli zuwagina formę Ęch zajęó lub ich specyfikę jest to konieczne do

osiągnięcia za&adanychefęktów uczeniasię (warsztaty, laboratoria , zajęciakliniczne).

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego ksźałcenia,

w szczególności prowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia otaz

egzaminów dyplomowych, może odbywaó się w Ębie on-line, z wykorzystaniem technologii

informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia

się. Działania te będą regulowane poszczególnlłni procedurami, wprowadzonymi odrębnymi

zar ządzeniarti Rektora.

A,Y-

Od dnia 25 maja2Oż0 r. do odwołania wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje,

seminaria, sympozja, wykłady otwafte, imprezy aĘsĘczne, targi oraz inne aktywności organizowane

przez studentów i pracowników na terenie Uczelni) nie będą realizowane.

§3

W przypadku wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus{ do krajów

zagrożonych występowaniem wirusa COVID-l9, zgodnie zv\rytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu

Edukacji, każdy przypadek naleĘ rozpatrywac indyrvidualnie, w porozumieniu z koordynatorem

programu.



§4

żaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pracowników i studęntów

oraz zastąpienie ich spotkaniami. konsultacjami i zebraniami z wykorzystaniem telefonów i mediów

elektronicznych.

§5

Tworzy się Zespół ds. monitorowania funkcjonowania OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w czasie

pandemii. Skład Zespołu określi Rektor odrębnym Zarządzeniem. Zespół opracuje procedury

doĘczące funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii oraz ciągłości działanla w obliczu

zmieniających się okoliczności zewnętrznych, w tym wszystkim opracuje:

l) Zasady i warunki rea\izacji zajęć dydakĘcznych, w tym zajęć o charakterze praktycznym,

przeprowadzania egzamlnów. zaliczeń, obron prac dyplomowl,ch itp.;

2) Wytyczne w zakresie funkcjonowania biblioteki;

3) Wl§czne dotyczące organizacji zycia studenckiego na terenie uczelni;

4) Zasady dotyczące działalności organizacyjno - administracyjnej;

5) Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

§6

1. Pracownicy i studenci zobowiązani niezwłocznie poinformować uczelnię o podejrzeniu

zachorowania wlłvołanego wirusem. podleganiu obserwacji sanitarnej, kwarantannie lub

hospitalizacji.

2. lnformację, o której mowaw pkt.1 l pracownicy i studenci przekazująniezwłocznietelefonicznie

lub mailowo do Biura Rektora: tel. 519-062-012, ł,ia;,i,:,,,,ś§i:,, 
"

§7

Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego

https://gis.*gov,pliaktualności ofaz, informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov,pl/web/nauka i stosowanie się do zawaĘch w nich zaleceń,

8Rekomenduje się regulame śledzenie strony internetowej Uczelni oraz odbieranie e-maili od Uczelni

i przekazywanie społeczności akademickiej zavłaĘch tam informacji.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


