Zarządzenie nr 34/20
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, zmienionego
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 643) oraz ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374) zarządzam, co następuje:
§ 1-

W okresie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 03 maja 2020 r. :
1. Zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) oraz wszystkie
wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zajęcia mają być prowadzone wg metod i technik na odległość.
2. Wstrzymuję odbywanie praktyk zawodowych, chyba że student za pośrednictwem poczty elektronicznej
złoży oświadczenie o realizowaniu praktyki na własną odpowiedzialność.
3. Zawieszam działalność Biblioteki Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z wyłączeniem zbiorów dostępnych Online.
4. Wstrzymuję przeprowadzenia egzaminów dyplomowych (informacja o nowym terminie zostanie przekazana
osobom bezpośrednio zainteresowanym).
5. Wstrzymuję wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy
zagraniczne i krajowe studentów, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi. Wstrzymuję
przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, jak
i innych osób zaproszonych przez Władze Uczelni, jej pracowników i Samorząd Studencki.
6. Zawieszam zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
§ 2.

Wstrzymuję, w okresie wskazanym w § 1, zakwaterowanie nowych osób do Domu Studenta, jak również
wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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