75.0200.46.2020
Zarządzenie nr 46
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 12 maja 2020 roku
w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020
roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia
nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród
społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia
nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 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. z 2020 r. poz. 405,
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym,
wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet
Jagielloński, z wyłączeniem organizowanych w formie on-line.
2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ, a wyjazdy służbowe krajowe
ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.
§2
1. Zawiesza się 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, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.
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 Jagiellońskiego.
4. Dziekan/dyrektor/kierownik poza- i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UJ
po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
UJ/przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, a w przypadku doktorantów –
Towarzystwa Doktorantów UJ, może wyrazić zgodę na organizację zajęć laboratoryjnych

i zajęć o charakterze praktycznym w siedzibie Uczelni. Szczegółowe zasady prowadzenia
ww. zajęć uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia osób biorących w nich
udział oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady działania w czasie trwania
epidemii należy przesłać do Prorektora UJ ds. dydaktyki do dnia 18 maja 2020 roku.
5. Za realizację zadań określonych w ust. 1–3 i organizację zajęć, o których mowa w ust. 4,
odpowiada dziekan/dyrektor/kierownik poza- i międzywydziałowej jednostki
organizacyjnej UJ.
6. Organizacja zajęć klinicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum
zostanie odrębnie uregulowana zarządzeniem Prorektora ds. Collegium Medicum.
§3
1. Przywraca się dla zwiedzających ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum
Farmacji oraz otwiera się dla osób niebędących pracownikami UJ Ogród Botaniczny,
Bibliotekę Jagiellońską oraz Archiwum UJ.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniające
aktualny stan zagrożenia dla zdrowia osób w nich przebywających oraz obowiązujące
przepisy prawa określające zasady działania w czasie trwania epidemii określa dyrektor
każdej jednostki i przedkłada do akceptacji Rektora UJ najpóźniej do dnia 18 maja 2020
roku.
§4
1. Przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników wszystkich jednostek
administracji ogólnouczelnianej UJ oraz administracji wydziałów, pozai międzywydziałowych jednostek organizacyjnych UJ zgodnie z obowiązującymi ich
warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy,
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz obowiązujące
przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy (m.in. zachowanie odpowiedniej
odległości stanowisk pracy oraz zapewnienie każdej osobie zatrudnionej – niezależnie od
podstawy zatrudnienia – środków do dezynfekcji rąk).
2. Za realizację obowiązków określonych w ust. 1 odpowiada kanclerz UJ/zastępca kanclerza
UJ ds. Collegium Medicum, dziekan/dyrektor/kierownik poza- i międzywydziałowej
jednostki organizacyjnej UJ.
§5
Z dniem 25 maja 2020 roku tracą moc:
1) zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród
społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2) zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
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