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REKTOR 
      Kraków, 8 kwietnia 2021 roku 

 

 

KOMUNIKAT REKTORA 

 
z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na 

wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 roku  

 

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 roku  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 363) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021 roku, poz. 512, z późn. zm.) 

informuję, iż w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 roku wszystkie zajęcia 

dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów (niezależnie od formy i trybu 

kształcenia) będą prowadzone zdalnie, z wyłączeniem: 

a) ćwiczeń klinicznych, 

b) przedmiotów zawodowych kształtujących umiejętności praktyczne, realizowanych 

wyłącznie na kierunkach: fizjoterapia, terapia zajęciowa i kosmetologia. 

2. Zobowiązuję Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej do określenia listy 

przedmiotów na kierunkach: fizjoterapia, terapia zajęciowa i kosmetologia, 

spełniających kryteria określone w pkt. 1 lit. a), b), w ramach których zajęcia mogą 

odbywać się stacjonarnie. 

3. Zalecam kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni zorganizowanie pracy 

podległych sobie pracowników w taki sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość 

transmisji wirusa SARS-COV-2 tj. na wszystkich stanowiskach, na których jest to 

możliwe do zrealizowania proszę zaplanować i zorganizować pracę w formie zdalnej 

przy uwzględnieniu zasad dotyczących czasu pracy i warunków jej organizacji w tej 

formie określonych w § 6 Zarządzenia Rektora nr 6/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku. 

4. Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do kontroli czasu pracy 

poszczególnych pracowników w oparciu o harmonogramy przygotowane przez 

kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni. 
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