Dydaktyka

Nauka i badania

Poziom
zagrożenia

Zasady sanitarne

- stosowanie podstawowych
zasad bezpieczeństwa i higieny

Brak zagrożenia

Poziom 0

- przebywanie w budynkach i
korzystanie z pomieszczeń
ogólnodostępnych i
dydaktycznych jak w zwykłym
trybie
- realizacja obowiązków
badawczych, organizacyjnych
oraz dydaktycznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz z
zachowaniem podstawowych
zasad higieny i bezpieczeństwa
pracy

- zajęcia odbywają się zgodnie z
zatwierdzonym programem
studiów (stacjonarnie lub z
wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość)
- zaliczenia cząstkowe, zaliczenia
semestralne, egzaminy
semestralne oraz egzaminy
dyplomowe odbywają się w
siedzibie Uczelni

- prace badawcze
prowadzone są bez
ograniczeń
- Biblioteka
Uniwersytecka
pracuje bez
ograniczeń

Organizacja funkcjonowania,
dostępność Uczelni,
wydarzenia w Uczelni

Administracja

- studenci, doktoranci i
słuchacze obsługiwani są w
dziekanatach i odpowiednich
działach w trybie tradycyjnym

- praca w siedzibie
Uczelni

- wszystkie wnioski studenci
składają w formie papierowej
- dostępność Uczelni bez
ograniczeń
- wydarzenia w Uczelni bez
ograniczeń
- zebrania organów i ciał
kolegialnych, a także inne
zebrania i spotkania związane
z funkcjonowaniem Uczelni
odbywają się w trybie
stacjonarnym

Mobilność

Dom Studencki

krajowa i zagraniczna

- praca zdalna jedynie w
indywidualnych
przypadkach
szczególnych za zgodą
Rektora

- bez ograniczeń

- bez ograniczeń

Dydaktyka

Nauka i badania

Podstawowe rygory sanitarne obowiązujące z powodu objęcia miasta lub powiatu strefą zieloną

Poziom 1

Poziom
zagrożenia

Zasady sanitarne

- zastosowanie podstawowych
wytycznych sanitarnych
tj.: dezynfekcja rąk, zachowanie
dystansu społecznego – co
najmniej 1,5 m, przy braku
możliwości zachowania odległości
– konieczne zakrywanie nosa i
ust; - stosowanie przegród na
stanowiskach pracy
- przygotowanie pomieszczeń do
czasowej izolacji
- ograniczenie liczby osób w
salach dydaktycznych zgodnie z
informacją na drzwiach sali
- oznaczenie miejsc siedzących w
pomieszczeniach dydaktycznych i
korytarzach
- częste wietrzenie pomieszczeń i
miejsc pracy
- częsta dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni dotykowych
- organizacja wydarzeń możliwa
w zakresie umożliwiającym
dochowanie rygorów sanitarnych
i za zgodą Rektora
- szkolenia pracowników (także w
zakresie jak ograniczać ryzyko
zarażeniem) w formie zdalnej,
hybrydowej lub stacjonarnej z
zachowaniem reżimu sanitarnego
- wprowadzenie kwarantanny
dokumentów
- stosowanie bieżących zaleceń
sanitarnych

- zajęcia odbywają się zgodnie z
wytycznymi określonymi
zarządzeniem Rektora
- rekomendowane jest
odbywanie zajęć w trybie
zdalnym
- zajęcia w trybie stacjonarnym
odbywają się z zachowaniem
określonych procedur
sanitarnych
- w przypadku kontaktu grupy
studentów, doktorantów lub
słuchaczy z osobą zakażoną
następuje przejście na tryb zajęć
zdalnych na okres 10 dni,
również w przypadku zajęć
praktycznych i laboratoryjnych
- prowadzenie zajęć w trybie
zdalnym przez nauczycieli
objętych kwarantanną
- zaliczenia cząstkowe odbywają
się w trybie zdalnym
- zaliczenia semestralne,
egzaminy semestralne oraz
egzaminy dyplomowe odbywają
się w siedzibie Uczelni

- prace badawcze
prowadzone są bez
ograniczeń z
zachowaniem
wytycznych
sanitarnych
- Biblioteka
Uniwersytecka
pracuje w
podstawowym
reżimie sanitarnym

Organizacja funkcjonowania,
dostępność Uczelni,
wydarzenia w Uczelni

Administracja

-studenci, doktoranci i
słuchacze obsługiwani są
zdalnie (telefonicznie,
mejlowo) lub stacjonarnie z
zachowaniem wszelkich
wytycznych sanitarnych po
wcześniejszym umówieniu się
lub zapisaniu w elektronicznej
kolejce do dziekanatu (ekolejka)
- wnioski składane są do urn,
przesyłane są pocztą lub
składane są w dziekanacie po
wcześniejszym telefonicznym
umówieniu terminu
- zebrania organów i ciał
kolegialnych, a także inne
zebrania i spotkania związane
z funkcjonowaniem Uczelni
odbywają się w trybie
stacjonarnym lub zdalnym w
formie wideokonferencji
- spotkania organizacyjne
dopuszczalne z zachowaniem
rygorów sanitarnych

- praca w siedzibie
Uczelni z zachowaniem
rygorów sanitarnych oraz
zasad dystansu
- praca zdalna jedynie w
indywidualnych
przypadkach
szczególnych za zgodą
Rektora

Mobilność

Dom Studencki

krajowa i zagraniczna

- mobilność krajowa i
zagraniczna dopuszczalna za
zgodą dziekana lub
kierownika jednostki, z
zastrzeżeniem możliwości
odmowy zgody na wyjazd ze
względów bezpieczeństwa

- zachowanie
rygorów sanitarnych
- ograniczenie
dostępu osób
odwiedzających
- obligatoryjne
mierzenie
temperatury ciała dla
wszystkich
mieszkańców
- ograniczenie w
dostępie do
pomieszczeń
sportowych i
wspólnych sal
spotkań.

Dydaktyka

Nauka i badania

Zaostrzone rygory sanitarne obowiązujące z powodu objęcia miasta lub powiatu strefą żółtą

Poziom 2

Poziom
zagrożenia

Zasady sanitarne

- ograniczanie obecności osób w
budynku do niezbędnego
minimum;
- częsta dezynfekcja rąk
- bezwzględne zachowanie
odległości co najmniej 1,5 m
- bezwzględne zakrywanie nosa i
ust;
- stosowanie przegród na
stanowiskach pracy
- ograniczenie kontaktów do
minimum
- ograniczenie zajęć
stacjonarnych do niezbędnego
minimum
- częste wietrzenie pomieszczeń
- regularna dezynfekcja
powierzchni dotykowych,
sanitariatów
- ograniczenie liczby osób
korzystających z wind i toalet
- ograniczenie wydarzeń
stacjonarnych -wyłącznie za
zgodą Rektora, przy zachowaniu
ścisłego rygoru sanitarnego
- możliwy pomiar temperatury
ciała

- zajęcia odbywają się zdalnie z
wyłączeniem zajęć praktycznych i
laboratoryjnych
- nieliczne zajęcia stacjonarne
odbywają się w ścisłym reżimie
sanitarnym
- w przypadku kontaktu grupy
studentów, doktorantów lub
słuchaczy z osobą zakażoną
następuje przejście na tryb zajęć
zdalnych na okres 10 dni,
również w przypadku zajęć
praktycznych i laboratoryjnych
- prowadzenie zajęć w trybie
zdalnym przez nauczycieli
objętych kwarantanną
- zaliczenia cząstkowe odbywają
się w trybie zdalnym
- zaliczenia semestralne,
egzaminy semestralne oraz
egzaminy dyplomowe odbywają
się w trybie zdalnym, przy czym
egzaminy dyplomowe w formie
wideokonferencji

- prace badawcze
prowadzone są bez
ograniczeń z
zachowaniem
zaostrzonych
rygorów sanitarnych
- Biblioteka
Uniwersytecka
pracuje w
zaostrzonym reżimie
sanitarnym

Organizacja funkcjonowania,
dostępność Uczelni,
wydarzenia w Uczelni

Administracja

- dostęp do dziekanatów i
działów jest ograniczony i
ściśle określony
- większość spraw
załatwianych jest telefonicznie
lub mejlowo
- studenci, doktoranci i
słuchacze przyjmowani są w
wyjątkowych sytuacjach po
wcześniejszym umówieniu się
lub zapisaniu w elektronicznej
kolejce do dziekanatu (ekolejka)
- wnioski składane są do urn
lub przesyłane pocztą
- zebrania organów i ciał
kolegialnych, a także inne
zebrania i spotkania związane
z funkcjonowaniem Uczelni
odbywają się w trybie zdalnym
w formie wideokonferencji lub
w uzasadnionych przypadkach
w trybie stacjonarnym z
zachowaniem zaostrzonych
rygorów sanitarnych

- praca w siedzibie
Uczelni z zachowaniem
rygorów sanitarnych oraz
zasad dystansu
- praca zdalna jedynie w
indywidulanych
przypadkach
szczególnych za zgodą
Rektora
- dopuszcza się
możliwość pracy łączonej
(częściowo zdalnej i
częściowo w siedzibie
Uczelni - dyżury)

Mobilność

Dom Studencki

krajowa i zagraniczna

- mobilność krajowa i
zagraniczna dopuszczalna za
zgodą dziekana/kierownika
jednostki, z zastrzeżeniem
możliwości odmowy zgody
na wyjazd ze względów
bezpieczeństwa

- zakaz odwiedzin
przez osoby
niezamieszkujące w
akademiku
- kwaterowanie po
uprzednim
umówieniu się
- kwaterowanie osób
pojedynczo nawet
pokojach
dwuosobowych, z
wyjątkiem osób
prowadzących
wspólne
gospodarstwo, po
decyzji Kanclerza
- zamknięcie
wspólnych
pomieszczeń
sportowych i
kulturalnych
-ograniczenie ilości
osób przebywających
we wspólnych
ogólnodostępnych
kuchniach
- ograniczenie do
przemieszczania się
osób między
segmentami

Zasady sanitarne

Dydaktyka

Nauka i badania

Organizacja funkcjonowania,

Administracja

Poziom
zagrożenia

dostępność Uczelni,

Dom Studencki

krajowa i zagraniczna

wydarzenia w Uczelni

- Uczelnia pracuje w formie
zdalnej z wyłączeniem jednostek
koniecznych do zachowania
ciągłości funkcjonowania
- ścisłe monitorowanie wejść i
wyjść z budynku
- częsta dezynfekcja rąk

Zaostrzone rygory sanitarne z powodu objęcia miasta lub powiatu strefą czerwoną

- bezwzględne zachowanie
odległości co najmniej 1,5 m

Poziom 3

Mobilność

- bezwzględne zakrywanie nosa i
ust
- stosowanie przegród na
stanowiskach pracy
- bezwzględne ograniczenie
kontaktów do minimum
- zawieszenie dostępności
pomieszczeń dydaktycznych
- dostęp do pomieszczeń tylko w
wyjątkowych przypadkach za
zgodą Rektora
- częste wietrzenie pomieszczeń
- częsta dezynfekcja powierzchni
dotykowych, sanitariatów
- dopuszczalne wyłącznie
wydarzenia zdalne
- szkolenia prowadzone
wyłącznie w formie zdalnej
- stosowanie bezwzględnego
rygoru sanitarnego

- zajęcia odbywają się wyłącznie
zdalnie z wyjątkiem zajęć
laboratoryjnych i praktycznych
na kierunkach i specjalnościach,
na których obowiązują standardy
kształcenia (na wniosek dziekana
i za zgodą Rektora jest możliwe
przesunięcie zajęć do realizacji w
okresie nieobowiązywania 3
poziomu zabezpieczeń)
- w przypadku kierunków
nieobjętych standardami
kształcenia prowadzenie zajęć
praktycznych i laboratoryjnych w
siedzibie Uczelni wymaga
odrębnej zgody Rektora
- zaliczenia cząstkowe odbywają
się w trybie zdalnym
- zaliczenia semestralne,
egzaminy semestralne oraz
egzaminy dyplomowe odbywają
się w trybie zdalnym, przy czym
egzaminy dyplomowe w formie
wideokonferencji

- prace badawcze
prowadzone są z
ograniczeniami, z
zachowaniem
zaostrzonych
rygorów sanitarnych
- Biblioteka
Uniwersytecka
pracuje w
ograniczonym
zakresie i w
zaostrzonym reżimie
sanitarnym

- sprawy studenckie,
doktoranckie oraz sprawy
słuchaczy załatwiane są
wyłącznie zdalnie (w
sytuacjach, wymagających
kontaktu osobistego
pracownicy administracji
umawiają studenta/
doktoranta / słuchacza na
określony termin)
- zebrania organów i ciał
kolegialnych, a także inne
zebrania i spotkania związane
z funkcjonowaniem Uczelni
odbywają się wyłącznie w
trybie zdalnym w formie
wideokonferencji
- zakaz przeprowadzania
wydarzeń sportowych i
kulturalnych,
- uczelnia zamknięta dla osób
trzecich

- praca łączona
(częściowo zdalna i
częściowo w siedzibie
Uczelni w formie
dyżurów)
- w razie konieczności
możliwość
wprowadzenia tylko
pracy zdalnej z
wyjątkiem jednostek lub
stanowisk niezbędnych
do zachowania ciągłości
funkcjonowania Uczelni
wskazanych stosownym
komunikatem lub
zarządzeniem Rektora

- mobilność krajowa
dopuszczalna za zgodą
dziekana/kierownika
jednostki, z zastrzeżeniem
możliwości odmowy zgody
na wyjazd ze względów
bezpieczeństwa

- zakaz
kwaterowania,
odwiedzin, oraz
ograniczenia w
wewnętrznym
funkcjonowaniu
domu studenta

- mobilność zagraniczna co
do zasady wstrzymana i
możliwa wyłącznie na
podstawie indywidualnej
zgody Rektora

- dopuszczalne
wykwaterowanie na
zasadach
określonych przez
rektora
- zamknięcie drzwi
akademika od godz.
22.00 do 6.00.

