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Załącznik nr 6
„Zasady komunikacji wewnętrznej i informowania członków społeczności
akademickiej PRz”
1) Komunikacja wewnętrzna między członkami społeczności akademickiej
Osobistą komunikację wewnętrzną należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Należy wykorzystać środki teleinformatyczne w celu kontaktowania się pracowników ze
sobą oraz ze studentami i doktorantami. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, zaleca się
umawianie na konkretną godzinę i prowadzenie kalendarza takich spotkań. Wszystkie
uczestniczące w nim osoby muszą zachowywać bezpieczną odległość minimum 1,5 m.
Jeżeli odległość ta nie może być zachowana, należy stosować osłonę ust i nosa.
1.3. Papierową komunikację wewnętrzną powinno się w miarę możliwości zastąpić
elektronicznym obiegiem dokumentów.
1.4. W przypadku konieczności wykorzystania komunikacji papierowej, do minimum
powinno się ograniczyć kontakty miedzy osobami.
1.1.
1.2.

2) Komunikaty zbiorowe – mailingi i alerty
2.1. Zarządzenia władz Uczelni udostępniane są w formie elektronicznej w systemie
EOD w zakładce „Zarządzenia”, z powiadomieniem wszystkich pracowników i studentów
poprzez pocztę elektroniczną. Z uwagi na to, że na Uczelni studiują obcokrajowcy,
informacje należy udostępniać również w języku angielskim.
2.2. Uczelniane komunikaty i inne ważne informacje związane ze stanem epidemii
umieszczane są na stronie głównej Politechniki Rzeszowskiej w zakładce „Koronawirus.
Aktualne Informacje”. Powiadomienia o zamieszczeniu nowego komunikatu są
przekazywane na skrzynkę elektroniczną pracowników, studentów i doktorantów.
3) Podstawowe informacje w zakresie higieny i inne
Podstawowe informacje w zakresie higieny osobistej znajdują się w sanitariatach budynków
znajdujących się na trenie Uczelni. Pozostałe ważne informacje wywieszane są na tablicach
informacyjnych lub przy portierniach przy wejściach do budynku.
4) Współpraca z Samorządem Studenckim i Doktorantów
W ramach współpracy Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej
i Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej został członkiem
Zespołu ds. Monitoringu i Koordynacji Działań Zagrożenia Epidemiologicznego.
Zaangażowanie przedstawicieli Samorządu w bieżące działania Uczelni oraz umożliwienie
wpływu na podejmowane decyzje stanowić może nieocenione wsparcie dla władz Uczelni oraz
przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

