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Komunikat
Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie: zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych (w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
1.

Egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej może się odbyć jedynie w sytuacji, w której
wszyscy członkowie komisji oraz przystępujący do egzaminu student, wyrażą na to zgodę.

Zasady przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych dla Komisji
Egzaminacyjnej
2.1. Ze względów epidemiologicznych stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w
godzinach 8.00 - 15.00. Na potrzeby przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, w budynku
WZiKS zostaną przygotowane odrębne sale dydaktyczne.
2.2. Do egzaminu w formie stacjonarnej nie mogą przystąpić osoby będące w izolacji lub
przebywające na kwarantannie lub posiadające objawy infekcji.
2.3. Osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego są zobowiązane do przedstawienia
wypełnionego oświadczenia epidemiologicznego (załącznik nr 1).
2.4. W dniu egzaminu dyplomowego w budynku Wydziału mogą przebywać wyłącznie studenci
przystępujący do egzaminu (bez osób towarzyszących), z wyjątkiem studentów posiadających
warunki adaptacji egzaminu dyplomowego ustalone z DON UJ.
2.5. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrony, oraz
informuje wszystkich przed rozpoczęciem egzaminu o procedurach obowiązujących w trakcie
egzaminu.
2.6. Przewodniczący Komisji tworzy protokół elektroniczny zgodnie z instrukcją AP. Na sali
egzaminacyjnej będą dostępne komputery dla komisji egzaminacyjnej.
2.7. Do momentu wejścia na salę egzaminacyjną i zajęcia wyznaczonego miejsca studenci powinni
mieć założone maseczki lub w inny sposób zakrywać usta i nos. Przed wejściem na salę zdający
muszą zachowywać bezpieczne odległości od siebie i unikać bezpośrednich kontaktów.
Wszyscy przebywający w budynku zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w
budynku WZiKS (załącznik nr 2)
2.8. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem dezynfekującym wraz
z instrukcją znajdują się w wyznaczonych miejscach.
2.9.
Osoba przystępująca do egzaminu pozostawia rzeczy osobiste w wyznaczonym miejscu.
2.10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz napojów,
jeśli jest to niezbędne.
2.11. W czasie trwania egzaminu zdający oraz członkowie komisji egzaminacyjnej pozostają na
wyznaczonych miejscach (załącznik nr 3). Okna i drzwi na czas egzaminu pozostają otwarte,
za wyjątkiem sytuacji, w której hałas zewnętrzny uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu.
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2.12. Po zakończonym egzaminie dyplomowym przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza
przerwę w celu dezynfekcji pomieszczenia.
2.13. Po zakończonym egzaminie dyplomowym i ogłoszeniu wyniku, osoba przystępująca do
egzaminu zobowiązana jest niezwłocznie opuścić budynek Wydziału.

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zasady

bezpieczeństwa

Ogólne zasady obowiązujące
w okresie trwania pandemii

Wejście do budynku głównymi drzwiami przy portierni
WZIKS
Dezynfekcja rąk dostępnym przy wejściu płynem

Obowiązek
noszenie maseczek
ochronnych

Nie wchodź na teren budynku, jeżeli Ty lub osoba, z którą
mieszkasz, jest na kwarantannie

Nie dotykaj twarzy, zwłaszcza okolic ust i nosa, a kichając lub
kaszląc zasłoń usta jednorazową chusteczką lub
przedramieniem, a nie dłonią

Nie zwilżaj palców, by przewrócić kartki
Nie podawaj ręki i staraj sie zachować dystans odległościowy z
innymi osobami (min. 2 metry)

Korzystanie ze
schodów zamiast
wind, unikanie
dotykania
poręczy

Często myj i dezynfekuj ręce

W celu zwiększenia bezpieczeństwa używaj rękawiczek
ochronnych

Po wyjściu z sali egzaminacyjnej udaj się bezpośrednio do
wyjścia z budynku

Preferowana
zdalna forma
kontaktu

Załącznik nr 3 do komunikatu w sprawie zasad przeprowadzania
stacjonarnego egzaminu dyplomowego.

Recenzent

Przewodniczący

Promotor

WEJŚCIE

min. 2 m

Miejsce pozostawienia rzeczy osobistych

osoba przystępująca do egzaminu

WEJŚCIE
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