ZARZĄDZENIE NR 68/20
REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/20 Rektora PUSS w Pile
Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 695)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 45/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany
organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica
w Pile z późn. zm. (zarządzenie nr 61/20 Rektora PUSS z dnia 4.06.2020 r.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II roku studiów I stopnia
na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym: 17.02.2020 r. –
17.07.2020 r.;”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zajęcia dydaktyczne dla studentów niewymienionych w pkt. 1 i 1a:
17.02.2020 r. – 30.06.2020 r.;”
c) po pkt. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) zasadnicza sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku studiów I stopnia
na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym: 20.07.2020 r. –
31.07.2020 r. oraz 01.09.2020 r. – 15.09.2020 r. z zastrzeżeniem,
że wrześniowy termin sesji dotyczy egzaminów, które nie mogły zostać
przeprowadzone w terminie lipcowym z przyczyn technicznych lub w związku
z ograniczeniami terminów jakie wystąpiły, aby zachować reżim sanitarny
przy ich przeprowadzaniu;”;
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zasadnicza sesja egzaminacyjna dla studentów niewymienionych w pkt. 3
i 3a: 01.07.2020 r. – 15.07.2020 r. oraz 01.09.2020 r. – 15.09.2020 r.
z zastrzeżeniem, że wrześniowy termin sesji dotyczy egzaminów, które
nie mogły zostać przeprowadzone w terminie lipcowym z przyczyn
technicznych lub w związku z ograniczeniami terminów jakie wystąpiły,
aby zachować reżim sanitarny przy ich przeprowadzaniu;”;
e) pkt 5 otrzymuje brzemiennie:
„5) przerwa wakacyjna/praktyki zawodowe: 16.07.2020 r. – 31.08.2020 r.,
z zastrzeżeniem pkt. 5a”;
f) po pkt. 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przerwa wakacyjna/praktyki zawodowe dla studentów I i II roku studiów
I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym: 1.08.2020 r. –
31.08.2020 r.;”.
§ 2. Wprowadza się, w załączniku do zarządzenia, tekst jednolity zarządzenia nr 45/20
Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku
akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile,
uwzględniający zmiany dokonane
niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniem
nr 61/20 Rektora PUSS z dnia 4.06.2020 r.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom katedr.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zespołowi ds. monitorowania
sytuacji związanej z zagrożeniami koronawirusem.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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