
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności 

dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19   

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze 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 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 491 ze zm.), 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 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 581) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 39/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 

30 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, 

w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w § 9 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„Po dopuszczeniu do realizacji zajęć dydaktycznych w okresie zawieszenia 

zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do 

zrealizowania w formie tradycyjnej:”; 

2) w pkt 5 skreśla się wyrazy „i podyplomowych.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

              REKTOR 

 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa            
  


