Prawosławne
Seminarium Duchowne
w Warszawie

ul. Paryska 27
03-945 Warszawa
tel. 22 617 83 48
fax. 22 616 03 71

Zarządzenie nr 4/2021
Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego
z dnia 17 maja 2021.
w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych 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.) zarządza
się, co następuje:
§1
1. W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim, od 24 maja 2021 r.
zajęcia dydaktyczne, sesja egzaminacyjna oraz egzaminy dyplomowe 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 trybie tradycyjnym zgodnie z Regulaminem studiów
uchwalonym przez Radę Seminarium w dniu 12 września 2019 r. oraz
Kalendarium roku 2020/2021 przyjętego uchwałą Rady Seminarium RS-82020 z dn. 17 września 2020 r.
2. Zajęcia powinny odbywać się zgodnie z planem zajęć dla semestru letniego
roku akademickiego 2020/2021.
§2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę zgodnie
z obowiązującymi warunkami świadczenia pracy, przy zapewnieniu
bezpiecznych warunków pracy uwzględniających aktualny stan zagrożenia
COVID 19.
§3
Od 24 maja 2021 roku obowiązuje:
- ograniczenie w dostępie do budynku PSD dla osób z zewnątrz,
- ograniczenie do niezbędnej potrzeby odwiedzin gości w PSD,
- przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19
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§4
1. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
zarządzeniem decyzję
podejmuje
Rektor a w sprawach szczególnie pilnych w przypadku
nieobecności Rektora, decyzję podejmuje Prorektor.
2. Powyżej opisane zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji
epidemiologicznej, co będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia.
§5
Tracą moc zarządzenia: nr 7/2020 z dnia 30 września 2020 r., nr 8/2020 z dnia
18 października 2020 r., nr 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Rektora
Prawosławnego Seminarium Duchownego wydane w sprawie organizacji i
prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r.

Rektor Seminarium
(-) ks. prof. dr Jerzy Tofiluk
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