
ZARZĄDZENIE NR 1/R/20-05/2020 
 

REKTORA 
AKADEMII MUZYCZNEJ 

IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 
W BYDGOSZCZY 

z dnia  20 maja   2020 roku 
 

w sprawie  zasad funkcjonowania uczelni w zakresie kształcenia od dnia 25 maja 2020 roku 
 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
 

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 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 z 2020 r., poz. 511), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Zarządzenia, zawiesza się kształcenie w trybie 
tradycyjnym na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów. Od dnia 25.05.2020 
do dnia 10.07.2020 uczelnia prowadzi dydaktykę zdalną. Tryb dydaktyki zdalnej dotyczy wszystkich 
studentów i doktorantów (z uwzględnieniem zapisu ustępu 4). 

 
2. Zobowiązuje się Dziekanów do przedstawienia w terminie do 27 maja 2020r. do zatwierdzenia 
przez Rektora zmian sposobu wystawiania ocen i zaliczeń z zastrzeżeniem, że egzaminy komisyjne 
przewiduje się jedynie w przypadku egzaminów dyplomowych.  
 
3.1. W okresie od 1.06.2020 do 10.07.2020 dyplomanci mogą przystąpić do egzaminów 
dyplomowych w trybie zdalnym lub w trybie tradycyjnym, z zachowaniem określonych zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego. 
 
3.2. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z uwzględnieniem możliwości odbywania 
tych egzaminów w trybie zdalnym określą do 31 maja 2020r. Dziekani w porozumieniu z 
Kierownikami katedr i przedstawią do zatwierdzenia Rektorowi. 
 
4.1.W okresie od 25.05.2020 do 10.07.2020 stwarza się dyplomantom (specjalności: fortepian, 
organy, klawesyn, perkusja, instrumentalistyka jazzowa – małe combo, oraz praca w studium muzyki 
elektronicznej i studiach reżyserii dźwięku) możliwość ćwiczenia w budynkach Akademii. 
 
4.2.W okresie od 1.06.2020 do 10.07.2020 stwarza się dyplomantom możliwość realizacji dydaktyki w 
trybie tradycyjnym. 
 
4.3.W okresie od 25.05.2020 do 10.07.2020 na terenie uczelni mogą przebywać dyplomanci, a od 
1.06.2020 do 10.07.2020 - osoby realizujące z nimi indywidualne zajęcia dydaktyczne. 
 



5.1. Dziekani przygotują plany zajęć i ćwiczeń  i przedstawią je do akceptacji Zespołowi kryzysowemu. 
Każdorazowo plan lub jego zmiany powinny zostać dostarczone do akceptacji przed rozpoczęciem 
zajęć objętych planem.  
 
6.W okresie od 01.06.2020 do 10.07.2020 realizacja zajęć dla dyplomantów w trybie tradycyjnym 
wymaga jednoczesnej zgody pedagoga oraz studentów i dotyczy wyłącznie zajęć indywidualnych. 
7.W okresie od 19.07.2020 do 31.08.2020 w uczelni obowiązuje przerwa wakacyjna. 
 
8.Od 01.09.2020 otwarte zostaną sale zajęć i sale ćwiczeń dla dyplomantów. Wszyscy pedagodzy, 
którzy z powodu niedogodności nauczania zdalnego uznają konieczność uzupełnienia procesu 
dydaktycznego, przystępują do zajęć z dyplomantami w trybie art. 5. 
 
9.Zasady funkcjonowania Domu Studenta, Biblioteki Głównej oraz Administracji w okresie od 
25.05.2020 do 10.07.2020 oraz warunki ćwiczenia w uczelni w okresie  od 19.07.2020 do 31.08.2020 
regulują odrębne przepisy. 

 
§ 2 

1. Z dniem 25.05.2020 r. uchyla się § 2 Zarządzenia 2/R/13-03/2020 Rektora Akademii 
Muzycznej Imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

2. Z dniem 25.05.2020 r. uchyla się § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 2/R/11-03/2020 Rektora 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2020 r. w 
sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności 
akademickiej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 25.05.2020 r. 
 
 

 


