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Szanowni Państwo
członkowie organizacji studenckich
i kół naukowych działających na terenie AGH

w miejscu

Śzanozm PAPe,
W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemicznej oraz zapisów

Zarządzenia nr 15/2021 JM Rektora z dnia 23 marca 2021 roku w
sprawie czasowych zmian w Zarządzeniu nr 73/2020 Rektora AGH z dnia
19 października 2020 roku w sprawie stanu działalności Uczelni od 19
października 2020 roku, 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 2020 roku, z których najważniejsze to:

1) bieżąca praca  organizacjj odbywa się za pomocą
elektronicznych środków na odległość, które do odwołania
uznaje się za podstawową formę działalności organizacji i kół

naukowych;
2) w sytuacj, gdy ze względu na specyfikę działalności

organizacji lub koła, wymagana jest fizyczna aktywność
członków, zasady przebywania w obiektach określa
każdorazowo gospodarz obiektu;

3) dostęp do pomieszczeń jest możliwy wyłącznie dla członków
organizacji lub koła naukowego oraz ich opiekunów.

4) uczestnictwo w spotkaniach poza Uczelnią, a także organizacja
wydarzeń wewnątrzuczelnianych (konferencje, zawody, itp.)
wymaga każdorazowo pisemnej zgody Prorektora ds.

Studenckich;
5) 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.

W trosce o bezpieczeństwo całego środowiska akademickiego
zobowiązuję wszystkich studentów do stosowania się do wewnętrznych
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wymogów i procedur określonych przez Władze Uczelni i bieżące

śledzenie komunikatów 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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Otrzymują:
1. URSS,

URSD,
Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych,
Dziekani Wydziałów AGH,
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