Zarządzenie nr 5/5/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie: wznowienia niektórych zajęć w siedzibie Akademii, zasad indywidualnego
korzystania z infrastruktury Akademii oraz ustalenia warunków realizacji zajęć i korzystania
z infrastruktury zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich
udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni, a także zmiany zarządzenia
nr 3/5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany terminu sesji zaliczeniowej w roku akademickim
2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych oraz sposobu przeprowadzania zaliczeń,
egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2020.85 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 919) zarządzam co następuje:

§1
1. Akademia może prowadzić w swojej siedzibie:
a. kształcenie w ramach zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęć, w których wykorzystanie
tych metod i technik mogłoby znacząco wpływać na efektywność kształcenia,
b. zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku
studiów I stopnia i II stopnia.
2. Decyzję w sprawie prowadzenia poszczególnych zajęć w siedzibie Akademii podejmuje
Rektor na wniosek kierownika katedry lub - jeżeli katedra nie została utworzona - na
wniosek dziekana, a w przypadkach, kiedy przydziału do prowadzenia przedmiotu nie
dokonuje kierownik katedry, na wniosek pedagoga prowadzącego.
3. Wszystkie pozostałe zajęcia, które nie są prowadzone w siedzibie Akademii, nadal
odbywają się on-line.
§2
1. Na wniosek nauczyciela akademickiego albo studenta Rektor może wyrazić zgodę na
indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni.
2. Wnioski, mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub ustnie na portierni.
3. Udostępnienie na portierni/w Informacji klucza do pomieszczenia, w którym znajduje
się infrastruktura uważa się za wyrażenie zgody.
4. Korzystanie z infrastruktury Akademii (sale z instrumentami) przez studenta może być
jednorazowo zaplanowane na nie więcej niż 2 godziny, a w przypadku dostępności sal
przedłużone w miarę możliwości.

§3
1. Na terenie Akademii nie mogą przebywać studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy,
którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
2. Studenci uczestniczący w zajęciach w siedzibie Akademii oraz korzystający
z infrastruktury Akademii, jak i każda osoba przebywająca na ternie Akademii
zobowiązani są przestrzegać warunków określonych w § 4 zarządzenia.
§4
1. Po wejściu do budynku Akademii każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk lub
założenia rękawiczek. Środek do dezynfekcji lub rękawiczki zapewnione zostają przez
Akademię i znajdują się przy drzwiach wejściowych do budynku.
2. Ponadto każda osoba przebywająca na terenie Akademii zobowiązana jest stosować się
do wszelkich bieżących zaleceń i wytycznych władz Akademii, a w szczególności:
a. mieć zakryte usta i nos za pomocą maseczki jednorazowego lub wielokrotnego
użytku, przyłbicy lub w inny sposób. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos
i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego
odstępu od innych osób.
b. korzystać z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych
do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.
c. dezynfekować przedmioty używane wspólnie, jeżeli nie są to materiały
jednorazowe, za pomocą środków udostępnionych przez Akademię.
d. nie pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
e. zachowywać między sobą dystans co najmniej 2 metrowy – zarówno podczas
zajęć, jak i czekając na wejście na zajęcia.
f. jeżeli nie jest to konieczne nie zamykać drzwi do sali dydaktycznej i innych
pomieszczeń. Jeżeli jest konieczne otwarcie drzwi należy korzystać
z udostępnionych ręczników papierowych/rękawiczek do jednorazowego
zabezpieczenia się podczas otwierania drzwi, a następnie zdezynfekować ręce,
g. wietrzyć pomieszczenia nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć/korzystania
z sali.
h. zgłaszać do Biura Rektora pod nr te. 32 77 92 111 lub 693 902 925 każde
niepokojące objawy występujące u studenta lub osoby prowadzącej zajęcia.
3. W każdej chwili mogą zostać wprowadzone dodatkowe obowiązki lub wytyczne jeżeli
będzie to konieczne w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19.
§5
W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego w dalszym ciągu wszelkie sprawy
administracyjne załatwiane są za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub mailowej.
§6
W przypadkach szczególnych Rektor podejmuje decyzję indywidualną.
§7
W zarządzeniu nr 3/5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany terminu sesji zaliczeniowej w roku
akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych oraz sposobu przeprowadzania

zaliczeń, egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych § 3 ust. 1 otrzymuje nowe,
następujące brzmienie: „Zaliczenia, egzaminy semestralne oraz egzaminy dyplomowe w
semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mogą być przeprowadzone w siedzibie
Akademii (w formie dotychczasowej) lub poza siedzibą z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (on-line). Decyzje
o sposobie przeprowadzenia egzaminu podejmuje kierownik katedry, z zastrzeżeniem ust. 2.”
§8
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 2/5/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 18
maja 2020 r. w sprawie: zasad przebywania na terenie Akademii, wyrażania zgody na
realizację zajęć na terenie Akademii oraz na indywidualne korzystanie z infrastruktury
Akademii oraz ustalenia warunków zapewniających bezpieczeństwo osób biorących
udział w zajęciach lub korzystających z infrastruktury Akademii uwzględniających
także ograniczenia, nakazy i zakazy określone w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.

Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
(-) prof. dr hab. Władysław Szymański

