
Zarządzenie Rektora 

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 6/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury  

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu  

w roku akademickim 2021/2022  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 50 oraz art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), a także mając na uwadze stan 

prawny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 

r., poz. 743), ze względu na konieczność zapewnienia funkcjonowania Uczelni, mając na uwadze, że 

priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów, pedagogów i pracowników 

administracji, a funkcjonowanie Uczelni, w tym działalność dydaktyczna, artystyczna i badawcza będą 

realizowane z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, 

niniejszym zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia studentów i doktorantów, a także 

zasady korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej 

„Akademia”) w okresie od dnia 28 lutego 2022 r.  

2. Ilekroć w treści zarządzenia wskazuje się na studenta rozumie się przez to również doktoranta, 

chyba, że wprost określono inaczej. 

3. Akademia nieustannie podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka 

przeniesienia wirusa SARS-CoV2, co nie zwalnia osób korzystających z infrastruktury Akademii 

z zachowania ostrożności i stosowania się do niniejszego zarządzenia oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

 

§ 2 

1. Do odwołania kształcenie studentów i doktorantów funkcjonuje w systemie hybrydowym – 

na zasadach opisanych w ust. 2-5. 

2. Wykłady, seminaria oraz pozostałe przedmioty teoretyczne (za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie 

jest to możliwe) realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Wybór formy kształcenia na odległość dokonywany jest przez prowadzącego zajęcia. 

4. Zajęcia praktyczne odbywają się w formie stacjonarnej – bezpośredniej, z zachowaniem 

zasad minimalizujących ryzyko zarażenia z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności prowadzący może wyjątkowo, za zgodą 

uczestników zajęć i w sposób z nimi uzgodniony, przeprowadzić zajęcia praktyczne  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 3 

Osoby wchodzące na teren budynku Akademii i przebywające w nim (szczególnie w pomieszczeniach, 

w których odbywają się zajęcia i egzaminy, na korytarzach, klatkach schodowych, toaletach, szatni, 



portierni) obowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów ustanowionych przepisami prawa 

powszechnego w szczególności w zakresie:  

a. wymogu zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki; 

b. realizacji obowiązków w okresie izolacji lub kwarantanny. 

 

 § 4 

1. Uchyla się zarządzenie Rektora nr 65/2021 z dnia 15 listopada 2021 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 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 

       

 prof. dr hab. Hanna Kostrzewska 
 

 
 

 


