KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 2 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

W związku z ujawnionymi w ubiegłym tygodniu przez Rząd informacjami o nowych regulacjach
dotyczących reakcji na pandemię COVID-19, niniejszym informuję, co następuje:
I KSZTAŁCENIE BEZ ZMIAN
Nowe akty prawne w postaci rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm., dalej „rozporządzenie”) nie wprowadzają żadnych zmian
w zakresie organizacji kształcenia w uczelniach wyższych. W całości w mocy pozostają zatem
dotychczasowe zasady ustalone rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832), które zostały zaadoptowane w Uczelni
mocą zarządzenia Rektora nr 1 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia
i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu podczas
czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oznacza to w szczególności, że nadal:
1. do odwołania kształcenie studentów i doktorantów funkcjonuje w systemie hybrydowym – na
zasadach opisanych w zarządzeniu tj. zajęcia na studiach, a także prowadzonych w ramach
innych form kształcenia odbywają się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, z wyjątkiem zajęć praktycznych oraz teoretycznych, które
w określonych w zarządzeniu wypadkach mogą być realizowane w formie stacjonarnej,
2. na terenie budynku Akademii przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, które są pracownikami
lub studentami Akademii albo członkami organów Akademii niebędącymi pracownikami, zaś
inne osoby wyłącznie na podstawie zgody prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego
(skaminski@amuz.edu.pl) lub dra hab. Szymona Musioła (smusiol@amuz.edu.pl),
3. każda osoba przebywająca na terenie Akademii obowiązana jest przestrzegać obowiązków
w zakresie zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego i przestrzegania
obowiązujących limitów osób, zakazu gromadzenia się, a także obowiązku zgłaszania
niepokojących objawów.
II ZAMKNIĘCIE STOŁÓWKI
Na podstawie § 9 ust. 6 znowelizowanego rozporządzenia, począwszy od dnia 26 października 2020 r.
konieczne jest zamknięcie stołówki w budynku głównym Akademii, gdyż od poniedziałku nie jest
możliwe prowadzenie działalności gastronomicznej w przypadku spożywania posiłków na miejscu.
W zależności od decyzji najemcy będzie prowadzona sprzedaż posiłków na wynos. Przypominam
jednak o zakazie spożywania posiłków w innych pomieszczeniach Uczelni oraz w miejscach
publicznych, w których obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
III KONFERENCJE WYŁĄCZNIE ZDALNIE

Przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 15 rozporządzenia, do odwołania prowadzenie działalności
związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem realizowania tego rodzaju
działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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