
 

 

 

 

Zarządzenie Rektora PJATK 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  

wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności  

Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 

oraz 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród społeczności  

Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 3 pkt 12 Statutu Polsko-Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 

2020 r. ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Pozostają zawieszone do dnia 24 maja 2020 roku: 

a) tradycyjna forma wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów, seminariów i innych 

zajęć; 

b) wyjazdy zagraniczne służbowe oraz udział w konferencjach krajowych nauczycieli 

akademickich, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pracowników 

administracyjnych PJATK; 

c) przyjazdy do Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników 

naukowych oraz pracowników administracyjnych; 

d) przyjazdy gości zagranicznych; 

e) konferencje i wydarzenia organizowane przez PJATK na terenie Uczelni; 

f) organizacja kursów maturalnych, przygotowawczych oraz szkoleń na terenie Uczelni. 

 

2. Do dnia 24 maja 2020 r. zostaje wydłużone ograniczenie funkcjonowania Uczelni 

w zakresie: 

a) ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z 

wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania Uczelni; 



 

 

 

 

 

b) stacjonarnej obsługi administracyjnej studentów, kandydatów na studia, pracowników 

Uczelni oraz pozostałych osób. Obsługa ta, będzie odbywała się wyłącznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 2. 

Do dnia 24 maja 2020 r. wykłady, ćwiczenia, laboratoria, lektoraty, seminaria i inne zajęcia 

będą realizowane wyłącznie w trybie kształcenia na odległość. 

 

§ 3. 

Odwołuje się zarządzenia Rektora PJATK: 

1) z dnia 10 kwietnia 2020 r. aktualizujące zarządzenia z dnia 10 marca 2020 r. i 11 marca 

2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród 

członków społeczności Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz 

zarządzenie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród 

społeczności Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; 

2) z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19 wśród członków społeczności Polsko - Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 


