Ogłoszenie Nr 3/2021
Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Na podstawie:
- Zarządzenia nr 1 / 2021 / WSz Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 15 lutego 2021 r.
- w okresie od 19.04.2021r. zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia i pracownie artystyczne
oraz projektowe, przewidziane w programach studiów prowadzonych na Wydziale Sztuki dla
wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywały się w trybie zdalnym
z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz metodą tradycyjną w siedzibie Uczelni
w przypadku zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne mogą być
również realizowane w sposób mieszany lub hybrydowy.
W zajęciach prowadzonych w siedzibie Wydziału Sztuki mogą uczestniczyć wyłącznie osoby
zdrowe, bez objawów chorobowych. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które
przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Realizacja zajęć w trybie regularnym możliwa jest przy zachowaniu zasad sanitarnych
określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), wskazanych w § 7. Zarządzenia
R45/2020, miedzy innymi.:
- ograniczenia możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal dydaktycznych,
- dostosowania liczby osób uczestniczących w zajęciach, tak aby zapewnić odpowiedni
(wskazany przez GIS) dystans osób przebywających w danej sali,
- zapewnienia przerw pomiędzy zajęciami umożliwiających bezpieczną wymianę osób
oraz przygotowanie sal do kolejnych zajęć,
- korzystania przez osoby uczestniczące w zajęciach z własnych przyborów, przedmiotów,
a w przypadku przedmiotów używanych wspólnie ich dezynfekcja,
- obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni/Wydziału Sztuki oraz dezynfekcji
rąk lub używania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do budynków Uczelni/Wydziału
Sztuki,
- ewidencjonowania osób przebywających w budynku. (dokumenty w załączeniu:
załącznik nr 1 – Rejestr osób… , załącznik nr 2 – Oświadczenie studenta…).
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u osoby
uczestniczącej w zajęciach, należy ją niezwłocznie odsunąć od zajęć i odizolować
w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i wszcząć właściwe procedury
stosowane wobec osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Pracownie artystyczne/warsztatowe będą dostępne dla studentów oraz dyplomantów,
którzy wyrażą chęć korzystania z w/w pracowni w czasie poza zajęciami dydaktycznymi lub

konsultacji po wcześniejszym umówieniu z nauczycielami akademickimi i innymi osobami
prowadzącymi zajęcia w w/w pracowniach, pod nadzorem opiekuna pracowni.
Zastosowanie się Państwa do wskazań zawartych w Zarządzeniu nr 1 i Ogłoszeniu nr 3
umożliwi nam wykonywanie wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem Wydziałem
w nadzwyczajnych i trudnych warunkach.
Liczę na Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie.

prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
Dziekan Wydziału Sztuki

