ZARZĄDZENIE NR 62 /2020
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 01.06.2020r.
w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego od dnia 01.06.2020r.do dnia
30.09.2020r. w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z póź. zm) w związku z ustawą 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 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 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 (Dz. U. poz. 511 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§1
1. Zawiesza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych i zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
2. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Odwołuje się wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja,
eventy, występy artystyczne i inne spotkania tego typu organizowane przez
Uniwersytet Rzeszowski (w tym DLU, MUR, DUT, UTW) jak również wydarzenia
organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni.
4. W indywidualnych przypadkach dotyczących ust. 1-3, decyzję podejmuje Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego.
§2

1. Zawiesza się

tradycyjne kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych,
kursach

oraz

kształcenie

doktorantów.

Zajęcia

odbywają

się

zdalnie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami
określonymi w Zarządzeniu Nr 61/2020 Rektora UR z dnia 29.05.2020r w sprawie
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zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na UR oraz ustalenia
szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020.
2. Prowadzenie badań naukowych powinno odbywać się w warunkach bezpiecznych,
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników, studentów
i doktorantów oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia
pracy.
3. Przywraca się zasady wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków
organizacyjnych obowiązujące przed wprowadzeniem nadzwyczajnego trybu pracy
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§3
Od 01.06.2020r. wznawia się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich zgodnie
z obowiązującymi Środowiskowymi wytycznymi

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni (po akceptacji
Głównego Inspektoratu Sanitarnego).
§4
1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników,
studentów i doktorantów.
2. W celu zapewnienia komunikacji i procedowania spraw służbowych, wprowadza się
obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
w celu przekazywania dokumentów w formie elektronicznej. Dopuszcza się obieg
dokumentów w formie skanów (przy zachowaniu dbałości o czytelność pieczątek) –
pliki w formacie jpg lub pdf. Oryginały należy zachować do późniejszego
uzupełnienia dokumentacji.
3. Dokumenty w formie tradycyjnej, papierowej należy przekazywać wyłącznie za
pośrednictwem kancelarii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§5
1. Pracownicy

administracji

Uczelni (centralnej i kolegialnej) są zobowiązani do

świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu, w miejscu jej stałego wykonywania, przy
zachowaniu aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.
2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, Rektor może wyrazić zgodę na
wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie przez pracownika, jeżeli
zakres jego zadań i obowiązków na to pozwala.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu uzgadnia z pracownikiem zakres
i czas trwania pracy zdalnej, sposób przekazywania efektów pracy oraz
nadzorowania świadczonej przez pracownika pracy zdalnej.
§6

1. Wejścia do budynków Uniwersytetu zastają ograniczone do minimum. Zaleca się
pozostawienia jednego otwartego wejścia do każdego budynku, co umożliwia
monitorowanie osób wchodzących do obiektu.
2. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Rektora UR, możliwe jest czasowe lub
całkowite wyłączenie z użytkowania określonego budynku UR.
§7

1. Dopuszcza się działanie bufetów,

placówek

gastronomicznych i punktów

usługowych na pisemny wniosek najemców. Zezwolenia udziela Kanclerz UR
w drodze akceptacji wniosku.
2. Najemca może prowadzić działalność przy zachowaniu obowiązującego reżimu
sanitarnego.
§8
Z dniem 1 czerwca 2020r. tracą moc obowiązującą:
1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 27/2020 z dnia 11 marca
2020r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw.
Koronawirusa.
2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 28/2020 z dnia 16 marca
2020r. w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród
społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (praca zdalna, dyżury).
3. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 29/2020 z dnia 16 marca
2020r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw.
Koronawirusa.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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