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ŚnOO PAMEŚIE

W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemicznej oraz zapisów

Zarządzenia nr 73/2020 JM Rektora w sprawie działalności uczelni od

19 października, uprzejmie informuję, że zachowują moc wytyczne

określone w komunikacie nr RS.sos.46-3/20 z dnia 25 września 2020

roku w sprawie działania organizacji studenckich i kół naukowych od

1 października br.

W trosce o bezpieczeństwo całego środowiska akademickiego

zobowiązuję wszystkich studentów do stosowania się do wewnętrznych

wymogów i procedur określonych przez Władze Uczelni i bieżące

śledzenie Zarządzeń JM Rektora oraz komunikatów Kanclerza AGH

wydawanych w związku wystąpieniem stanu epidemii. Apeluję również o

rozwagę w każdym działaniu i stosowaniu osobistych środków ochrony

sanitarnej.

Zastrzegam, że w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej

decyzja o zasadach i formie działania organizacji studenckich oraz kół

naukowych może ulec zmianie.
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AZamode ' Anika
Dotyczy: działania organizacji studenckich i kół naukowych od
1 października br.

Jak Państwu wiadomo Władze AGH podjęły decyzję
o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w roku akademickim

2020/2021,

W uproszczeniu polegać on będzie na tym, że przeważająca część zajęć
dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre
prowadzone będą w murach uczelni.
Uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję o zastosowaniu tej samej
metody w odniesieniu do uczelnianych organizacji studenckich i kół

naukowych działających na terenie AGH. Oznacza to, że wraz
z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, organizacje studenckie

ikoła naukowe mogą wznowić swoją działalność pod warunkiem
zachowania następujących zasad:

1. Bieżąca praca organizacji odbywa się za pomocą elektronicznych

środków na odległość, które do odwołania uznaje się za podstawową
formę działalności organizacji i kół naukowych.

2. W sytuacji, gdy ze względu na specyfikę działalności organizacji lub
koła, wymagana jest fizyczna aktywność członków, zasady
przebywania w obiektach określa każdorazowo gospodarz oblektu,
a przewodniczący organizacji oraz opiekun koła przygotowują

Regulamin korzystania z pomieszczeń organizacji lub koła.
3. Regulamin korzystania z pomieszczeń winien objąć w szczególności:

a) określenie maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać
jednocześnie w pomieszczeniu w zależności od jego powierzchni,

b) prowadzenie bieżącego raportu obecności wszystkich osób
znajdujących się w pomieszczeniach,

c) wyznaczenie jednego wejścia do pomieszczeń, co umożliwi

ewidencjonowanie osób wchodzących,
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Dostęp do pomieszczeń jest możliwy wyłącznie dla członków
organizacji lub koła naukowego oraz ich opiekunów.
Przewodniczących organizacji studenckich oraz opiekunów kół

naukowych zobowiązuję do pobrania ż Działu Obsługi Uczelni środków
środki ochrony sanitarnej i indywidualnej.

Spotkania stacjanarne należy ograniczać do minimum, a w przypadku
konieczności ich organizacji należy zadbać o dostosowanie ilości osób
biorących udział w spotkaniu do powierzchni pomieszczenia,
uwzględniając wymóg zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy
obecnymi oraz stosować środki ochrony sanitarnej oraz indywidualnej
wymagane przepisami prawnymi, np. maseczki, płyny dezynfekcji,
itp.
Na stronie internetowej URSS zostanie przygotowany przez
Prezydium URSS i udostępny dla Państwa wykaz pomieszczeń
dostępnych dla studentów i możliwych do rezerwacji wraz
zinformacją o dopuszczalnej liczbie osób mogących jednocześnie
przebywać w danym pomieszczeniu.
Uczestnictwo w spotkaniach poza Uczelnią, a także organizacja
wydarzeń wewnątrzuczelnianych (konferencje, zawody, itp.) wymaga
każdorazowo pisemnej zgody Prorektora ds. Studenckich.
W przypadku wyjazdu studentów poza granice kraju wymagana jest
zgoda Prorektora ds. Współpracy oraz kontakt z Działem Współpracy
z Żagranicą.
Zaleca się pozostawianie korespondencji wewnętrznej generowanej

w wyniku działalności organizacji lub koła naukowego (pisma,
faktury, preliminarze, itp.) w dedykowanych skrzynkach jednostek
AGH znajdujących się w holach budynków AGH.
Wprowadzam obowiązek ograniczania do minimum bezpośrednich
kontaktów pomiędzy studentami, jak również kontaktów
z pracownikami jednostek AGH. Załatwianie spraw odbywa się za
pomocą poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną.
Że względów bezpieczeństwa zalecam kontakt elektroniczny z kont
w domenie AGH.

Ważną z punktu widzenia działalności danej organizacji lub koła
naukowego korespondencję w formie elektronicznej należy
odwzorować do formy papierowej | zadbać o jej właściwe
przechowywanie.

Za działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz
korzystanie z siedziby organizacji w Pawilonie S1 odpowiedzialność
ponosi Przewodniczący URSS.

Ze względu na specyfikę działalności Centrum Mediów, zobowiązuję
Pełnomocnika Rektora ds. mediów do opracowania wewnętrznego
regulaminu działania tej organizacji.
Zasady określone w niniejszej instrukcji obowiązują również
działalność studenckich kół naukowych. Szczegółowe zasady działania
każdego koła określają ich opiekunowie, a nadzór sprawują
Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych odpowiedniego Pionu.
Termin realizacji oraz rozliczenia projektów w ramach konkursu
„Grant Rektora” w edycji 2020 zostaje przesunięty do 15 grudnia

  



2020 roku i należy go traktować jako ostateczny ze względu na

konieczność rozliczenia środków finansowych w danym roku

obrotowym.

W przypadku wystąpienia u członka organizacji studenckiej lub koła

naukowego objawów wskazujących na podejrzenie zachorowania na

COVID-19 wywołanego wirusem SARS-CoV-2 zobowiązuję

przewodniczącego organizacji lub opiekuna koła naukowego do

postępowania według instrukcji ogłoszonych i obowiązujących w Uczelni,

w tym w szczególności do działania i powiadamiania na wskazane w nich

adresy. Niezależnie od tego oczekuję zgłoszenia tego faktu pocztą

elektroniczną lub telefonicznie do Sekretariatu Prorektora

ds. Studenckich.

Osoba podejrzana o zakażenie powinna zostać poddana

natychmiastowemu  odizolowaniu, a

_

pomieszczenie działalności

organizacji lub koła naukowego udostępnione i przystosowane do

likwidacji bezpośredniego zagrożenia zakażeniem.

Wszystkich studentów bez względu na działalność w organizacjach

studenckich lub kołach naukowych zobowiązuję do stosowania się do

wewnętrznych wymogów i procedur określonych przez Władze Uczelni

i bieżące śledzenie Zarządzeń JM Rektora oraz komunikatów Kanclerza

AGH wydawanych w związku wystąpieniem stanu epidemii.

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej decyzja o zasadach

i formie działania organizacji studenckich oraz kół naukowych może ulec

zmianie.
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