ZARZĄDZENIE NR 30/2022

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych
i innych form aktywności

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) zarządza się, co następuje:

§1Od dnia 30 marca 2022 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, kursantów
i uczestników studiów podyplomowych oraz inne formy aktywności realizowane
w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się w formie bezpośredniego kontaktu.

§2.
1. Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz innych form aktywności w Uniwersytecie
Szczecińskim zaleca się przestrzeganie następujących wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego:
1) zachowanie odstępu minimum 1,5 m od siebie oraz posiadanie osłoniętych ust i nosa
za pomocą maseczki podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, w miejscach dużych
skupisk ludzkich;
2)
regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz zdezynfekowanie dłoni;
3) korzystanie w miarę możliwości z własnych przedmiotów niezbędnych do sprawnej
i skutecznej realizacji zajęć dydaktycznych;
4) redukowanie do minimum, na tyle ile jest to możliwe, kontaktu bezpośredniego między
osobami (w szczególności podczas spotkań i przerw);
5)
regularne wietrzenie pomieszczeń dydaktycznych;
6) unikanie tworzenia skupisk uczestników zajęć przed rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie
i po zajęciach;
7) pozostanie w samoizolacji w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID- 19 wśród
uczestnika zajęć.
2. Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz innych form aktywności o których mowa
w ust. 1 należy na bieżąco stosować się do wskazań i zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz właściwego Ministra związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się COYID - 19.

§3.
Za organizację zajęć oraz za prawidłowe stosowanie zaleceń odpowiada dziekan wydziału,
dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik
studiów
podyplomowych, kierownik kursu.

§4.
Kierownicy obiektów zobowiązani są, we współpracy z Kanclerzem, zapewnić stosowanie
w nadzorowanych obiektach obowiązujących wskazań i zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz właściwego Ministra związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się
COYID-19.

§5.
1. Traci moc zarządzenie nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca
2020 r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów
uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych,
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród
społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Traci moc zarządzenie nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia
2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych
na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie pandemii SARS-CoV-2.
3. Traci moc zarządzenie nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
17 września 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych
form aktywności w roku akademickim 2021/2022.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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