
 

 

 
Bydgoszcz, 28.11.2020 

KOMUNIKAT 
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  

z dnia 28 listopada 2020 r. 
w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19 
 
1. od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie 

pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 
Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, 
studentów    i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik 
informatycznych; 

2. od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. wskazane przez dziekanów zajęcia w małych grupach 
mogą odbyć się w trybie stacjonarnym, w salach dydaktycznych umożliwiających 
zachowanie obowiązującego dystansu. Jednocześnie zachęcam  pedagogów, studentów  
i doktorantów do pozostania w systemie zdalnym, z wykorzystaniem technik 
informatycznych; 

3. wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady  
i prezentacje mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online; 

4. od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w kontakcie 
bezpośrednim praktycznych zajęć zespołowych, niezbędnych do przygotowania wydarzeń 
artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, przy zachowaniu limitu ilości osób 
do poszczególnych sal oraz przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego; 

5. dopuszczenie możliwości prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni nie jest równoznaczne z 
koniecznością ich prowadzenia w taki sposób. Jeśli  nauczyciel akademicki, student lub 
doktorant nie wyrazi zgody na prowadzenie lub uczestnictwo w zajęciach w kontakcie 
bezpośrednim, wówczas powinny być one kontynuowane w trybie zdalnym;      

6. pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni przy bezwzględnym 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego; 

7. inne zasady prowadzenia kształcenia i funkcjonowania Uczelni, określone w poprzednich 
komunikatach nie ulegają zmianie; 

 
Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub 
kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować 
kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-
19 w Akademii. 
 
Pamietajmy, że kształcenie  praktyczne  i korzystanie z infrastruktury Akademii może być 
bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności.        
W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę.  
 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
(-) prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 


