
____________________________________________________________________________________________ 
Prawosławne Seminarium Duchowne.  

tel. 22 617 83 48 fax. 22 616 03 71  www.psd.edu.pl    e-mail: psd@psd.edu.pl 
REGON 011574451  NIP 1130304124 

Numer konta:   PKO bp XII O/Warszawa, 40 1020 1127 0000 1102 0073 7114 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 3/2021 
Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego 

z dnia 8 lutego 2021 r. 
 

w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w 
semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

 

Na podstawie § 7 pkt 1 i 6 Statutu Prawosławnego Seminarium Duchownego w 
Warszawie, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), oraz na 
podstawie ustawy 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) oraz w związku z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 911), zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
1. W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim zajęcia w Prawosławnym 

Seminarium Duchownym (zwanym dalej PSD) dla studentów studiujących w 
formie tradycyjnej tj. zamieszkujących w Internacie PSD oraz dla studentów 
studiujących wg indywidualnej organizacji studiów, realizowane są w formie 
obowiązującej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

2. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obowiązują zasady opisane 
w zarządzeniu nr 7/2020 Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego z 
dnia 30 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 oraz w zarządzeniu nr 8/2020 Rektora 
Prawosławnego Seminarium Duchownego z dnia  18 października 2020 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 
2020/2021. 

 
§ 2 

Zasady opisane w zarządzeniach, o których mowa w § 1 ust. 2  mogą ulec zmianie w 
zależności od sytuacji epidemiologicznej, co będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
               Rektor Seminarium 

/-/ ks. Jerzy Tofiluk 
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