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Dla studentek, studentów i pracowników 

Na Rok Akademicki 2020/2021  

 

 

W związku z zagrożeniem jakie wywołuje pandemia koronawirusa COVID-19, mając na 

uwadze zdrowie i dobro słuchaczy, kadry i pracowników uczelni przedstawiam 

wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać w celu wyeliminowania zagrożenia 

jego rozprzestrzeniania  

 

 

W czasie pierwszego semestru w roku akademickim 2020/2021 główną formą nauczania 

będzie nauka on-line z jednoczesnym wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

Część zajęć (zwłaszcza zajęcia wprowadzające na pierwszym semestrze studiów I i II stopnia 

może być prowadzona w trybie stacjonarnym. Podobnie w trybie stacjonarnym mogą być 

prowadzone konsultacje, spotkania z  promotorami prac itp. 

 

Plan zajęć i formy jego realizacji są ujęte w harmonogramie na semestry zimowy i letni roku 

akademickiego 2020/2021. 

 

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia pilnych zmian, będą one ogłaszane:  

na stronie internetowej Uczelni, w dziekanacie oraz poprzez starostów poszczególnych grup. 

 

Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: noszenie maseczki oraz częste mycie rąk (po 

przyjściu na Uczelnię i przed wyjściem należy umyć ręce), zasłanianie twarzy podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 

Nie należy przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów, a wszystkie używane przez wielu 

studentów muszą być dezynfekowane.  

 

Zajęcia będą zorganizowane tak, aby studenci mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt.  

 

Na Uczelnię może uczęszczać tylko student, który nie wykazuje objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. Powyższe dotyczy również studentów, których 

domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

Nauka będzie organizowana tak aby  umożliwić zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie Uczeni, szczególnie w miejscach ogólnodostępnych. 

 



Przy wejściu do budynku Uczelni zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku Szkoły 

należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

 

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób spoza Uczelni do 

niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

W przypadku zaobserwowania u studenta  objawów  mogących  wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, należy odizolować studenta i 

nakazać udanie się na szczegółowe badania. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID 19, 

student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić władze Uczelni. 

 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Inne przybory 

wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub dezynfekować. 

 

Studenci  nie powinni wymieniać się przyborami do nauki (podręczniki, przybory do pisania, 

laptopy, itp.). 

 

Należy wietrzyć sale oraz pomieszczenia ogólnodostępne (np. korytarze) co najmniej raz na 

godzinę - w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

Upowszechnić ustalone już zasady korzystania z biblioteki Uczelnianej oraz godziny jej 

pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 
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