
WYTYCZNE DZIEKANA  

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA 

w sprawie przeprowadzenia obron prac dyplomowych  

w formie stacjonarnej 

w dniach od 25.06.2020r. do 08.07.2020r. 

 

W celu bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia obrony prac dyplomowych w formie 

stacjonarnej w roku akademickim 2019/2020 (pierwszy termin) ustalam co następuje: 

 

1. Obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady postępowania w związku z zagrożeniem 

zachorowania spowodowanym epidemią COVID – 19, a w szczególności zarządzenia  

i wytyczne MNiSW, jego przełożonych, oraz zarządzenia Rektora WSBiO. 

 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim uczestniczyć studenci i nauczyciele, 

którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację  

w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

 

3. Obrony prac dyplomowych będą prowadzone w terminie 25.06 – 08.07.2020 według 

harmonogramu, który będzie przedstawiony do wiadomości promotorów, recenzentów 

oraz dyplomantów przez pracownice Dziekanatu. 

 

4. Harmonogram egzaminów dyplomowych jest tak zaplanowany, aby w jak największym 

stopniu ograniczyć bezpośredni kontakt członków komisji egzaminu dyplomowego  

i studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego (egzaminy dyplomowe będą 

odbywały się nie częściej niż co 30 minut). W takim przypadku komisja egzaminu 

dyplomowego pracuje w trybie zachowania rygoru czasowego. 

 

5. W przypadkach szczególnych (jeśli takie zaistnieją), obrony prac będą prowadzone 

według dodatkowych doraźnych ustaleń. 

 

6. Komisja egzaminu dyplomowego znajdować się będzie w pomieszczeniu 

umożliwiającym zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy jej członkami  

i studentem (Sala Senacka). 

 

7. W celu zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla każdego zdającego 

przygotowane będzie wyznaczone miejsce. 

 

8. Obrony prac prowadzone będą przez wyznaczone Komisje Egzaminacyjne, zgodnie  

z dotychczasowymi zasadami obowiązującymi na Wydziale. 

 

9. Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka 

jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica), po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni 

(dezynfekcja obowiązuje też przed wyjściem z Uczelni). 

 

10. Przed wejściem na salę egzaminacyjną student zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawiczki jednorazowe. 



11. Na salę egzaminacyjną mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos. Maseczkę 

można będzie opuścić jedynie na czas prowadzenia egzaminu oraz udzielania odpowiedzi. 

 

12. Każdy zdający powinien być zaopatrzony we własne przybory do pisania (pióro, 

długopis) oraz zeszyt lub kartki do robienia notatek. 

 

13. W Sali Senackiej podczas prowadzenia egzaminów może przebywać oprócz Komisji 

tylko jedna osoba zdająca. 

 

14. Student stawia się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zabronione jest gromadzenie się 

studentów przed i po egzaminie. 

 

 

                                                                                     Dziekan WB WSBiO 
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