
 

 
 

 

PROCEDURA KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO STUDENTA Z PRACOWNIKAMI   

NA TERENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO, 

PODCZAS PRZYJMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH  

ORAZ PODCZAS PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ,  

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

 

Rejestr wejścia do budynku oraz ogólne zasady 

1. Do Uczelni może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną), nieodbywająca w tym czasie kwarantanny. 

2. Każdy Student wchodząc do Uczelni ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się przy wejściu do budynku.  

3. Podczas całego pobytu w Uczelni Studentów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, zakładania 

rękawiczek ochronnych oraz zachowania 2 metrowego odstępu od rozmówcy.  

4. Student podlega rejestracji, której dokonuje portier (należy podać czytelnie imię i nazwisko, datę, numer 

telefonu, nazwę Wydziału, podpis).  

5. Po dokonaniu rejestracji w portierni Student otrzymuje numer ewidencyjny i udaje się do odpowiedniego 

miejsca w celu załatwienia niezbędnych formalności. 

6. Na terenie Budynku Dydaktycznego może znajdować się maksymalnie 15 studentów – składanie prac 

dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych. 

7. Windą może przemieszczać się maksymalnie 1 osoba. 

8. Podczas kaszlu, kichania należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną lub zgiętym 

łokciem, a następnie zanieczyszczoną chusteczkę wyrzucić do kosza i umyć ręce. 

Składanie prac dyplomowych w formie tradycyjnej 

 

1. Prace dyplomowe przyjmowane będą od dnia 15 czerwca 2020 roku w Dziekanatach w Budynku 

Dydaktycznym na I piętrze. 

2. Po odebraniu pracy dyplomowej od Studenta pracownik Dziekanatu odkłada prace w wyznaczone 

miejsce a następnie dezynfekuje ręce. Dokumenty podlegają 3 dniowej kwarantannie lub dezynfekcji. 

Następnie można wszcząć dalsze działania związane z pracami. 

3. Po oddaniu pracy dyplomowej Studenci oddają numer ewidencyjny w portierni, opuszczają budynek i nie 

gromadzą się na terenie Uczeni.  

Egzaminy dyplomowe w forme tradycyjnej 

 

1. Egzaminy dyplomowe odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dziekanów 

Wydziałów.  

2. Student powinien przybyć na egzamin o wyznaczonej godzinie, bez osoby/osób towarzyszących. 

3. Egzamin dyplomowy tradycyjny będzie przeprowadzony z zachowaniem aktualnych zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych. 

4. Każdy Student przystępujący  do egzaminu dyplomowego ma obowiązek posiadania maseczki 

ochronnej, rękawiczek ochronnych oraz własnych artykułów piśmienniczych (długopisy, kartki).  

5. Zaleca się zrezygnowanie z elementów towarzyszących tj. podziękowań czy wręczenia kwiatów.  

4. Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z egzaminem dyplomowym Studenci oddają numer 

ewidencyjny w portierni, opuszczają budynek i nie gromadzą się na terenie Uczeni.  
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