
 

 

 

R E K T  O R   

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 

z dnia 16 maja 2020 roku 

w sprawie organizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury na terenie UMFC  

w Warszawie i Białymstoku oraz zmianie Zarządzenia nr 23/2020 oraz 26/2020 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2020 poz. 

85 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 874) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Rektora nr 23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1 lit. a w następującym brzmieniu: 

„1a W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję 

o prowadzeniu części zajęć na terenie uczelni w Warszawie i Białymstoku, przy czym 

warunki podjęcia takiej decyzji określi odrębne zarządzenie. 

 

2. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 lit. a nauczyciele akademiccy zobowiązani są do stosowania 

zdalnych form nauczania 

prowadząc zajęcia: 

1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia; 

2) na studiach doktoranckich; 

3) na studiach podyplomowych; 

4) na stażach artystycznych. 

 

§ 2 

 

W Zarządzeniu Rektora nr 26/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności 

UMFC wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 2 otrzymuje ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Odwołuje się na terenie uczelni w Warszawie i Białymstoku wszystkie zajęcia dla 

studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych 

przez UMFC, które będą prowadzone zdalnie, z zastrzeżeniem sytuacji w których 

Rektor wyrazi zgodę na prowadzenie części zajęć na terenie uczelni.” 

 

 

§ 3 

1. W okresie od 18 do 25 maja 2020 r., na wniosek nauczyciela akademickiego albo 

studenta, za zgodą Rektora, mogą być prowadzone zajęcia dla studentów ostatniego 

roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  z tym że może w nich uczestniczyć 



 

 

jednocześnie nie więcej niż 4 studentów. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zajęć, w zajęciach może uczestniczyć dwóch nauczycieli akademickich. 

2.  Rektor wyraża zgodę na prowadzenie zajęć, jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach 

wyrażą studenci i  nauczyciele akademiccy mający wziąć udział w zajęciach, oraz gdy 

na terenie uczelni możliwe jest stworzenie bezpiecznych warunków do ich 

przeprowadzenia. 

3.  W okresie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek nauczyciela akademickiego albo 

studenta ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a także studenta 

specjalności klawesyn, organy, lub perkusja niezależnie od roku studiów, Rektor  

może wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni. 

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 należy kierować do Rektora za pośrednictwem 

dziekana, przy użyciu imiennej poczty w domenie chopin.edu.pl na adres dziekanatu 

właściwego wydziału.   

5. Dziekan niezwłocznie, przy pomocy poczty elektronicznej w domenie chopin.edu.pl, 

przekazuje wniosek do Rektora zaopatrując go w swoją opinię oraz w proponowany 

grafik pracy studentów i nauczycieli akademickich.  

6.  Zobowiązuje się dziekanów do przygotowania grafików pracy, o których mowa w ust. 

5 na okres od 18 do 25 maja, z uwzględnieniem co najmniej półgodzinnych przerw 

w korzystaniu z pomieszczeń, w których mają odbywać się zajęcia.   

7. Rektor, wyrażając zgodę na prowadzenie zajęć lub indywidualne korzystanie 

z infrastruktury uczelni określa warunki realizacji zajęć lub indywidualnego korzystania 

z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób biorących udział 

w zajęciach lub korzystających z infrastruktury uczelni, uwzględniając ograniczenia, 

nakazy i zakazy określone w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

8.  Informacja, o której mowa w ust. 4 przekazywana jest przez Rektora pocztą 

elektroniczną na adres dziekana, który następnie przekazuje ją studentom 

  i nauczycielom akademickim, których dotyczył wniosek. 

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Rektor może dopuścić do składania 

wniosków o prowadzenie zajęć dla studentów innych lat niż ostatnie. Pozostałe przepisy 

ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

10. Zgoda, o której mowa w niniejszym paragrafie z ważnych przyczyn może być przez 

Rektora w każdym czasie odwołana. 

 

§ 4 

Zobowiązuje się kanclerza UMFC do przygotowania oraz wdrożenia instrukcji działania 

umożliwiającej realizację zajęć lub indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni 

w Warszawie i w Białymstoku, zapewniające bezpieczeństwo osób biorących udział 

w zajęciach lub korzystających z infrastruktury uczelni, uwzględniając ograniczenia, nakazy 

i zakazy określone w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

 

 (-) 

prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

 

 

 
1 Podpis na oryginale dokumentu 


