
Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności 

uczelni 

… 

5. Przystosowanie budynków dydaktycznych, badawczych i administracyjnych 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa 

studentom, doktorantom i pracownikom rekomendujemy do odwołania w poszczególnych 

obszarach: 

5.1. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe 

- należy ograniczyć możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal 

wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (sale należy otwierać 

odpowiednio wcześniej –administrator budynku lub osoba przez niego wskazana) 

-  informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających 

w sali powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych oraz udostępniona poprzez 

narzędzia komunikacji wewnętrznej uczelni 

- należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować. Odległość między 

osobami siedzącymi powinna wynosić minimum 1,5 metra 

-  sale powinny być regularnie wietrzone, po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami 

powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia 

przerwa 

 

Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety) 

- drzwi wejściowe do budynków w miarę możliwości powinny być otwarte, tak, aby 

osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek. Jeżeli istnieje możliwość, zalecamy 

zainstalowanie systemów uruchamiających automatyczne otwieranie drzwi 

 - przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze 

stosowną informacją (dwujęzyczną), z których powinna skorzystać każda wchodząca i 

wychodząca osoba 

- w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej zarówno pracownicy, jak i 

studenci i doktoranci mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub 

masek ochronnych (przed każdym wejściem do budynku). Konieczne będzie 

zapewnienie miejsca pobierania rękawiczek i maseczek oraz specjalnego kosza na 

zużyte środki ochrony osobistej 

- wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie 

dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp. 



- jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio 

ustawić, tak, aby zachować odległość pomiędzy kolejnymi wynoszącą min. 1,5 metra. 

Administracja budynków powinna na bieżąco kontrolować rozmieszczenie 

ogólnodostępnych miejsc do siedzenia 

- gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia (np. jest to ławka 

przymocowana na stałe), należy uniemożliwić korzystanie z niej np. poprzez 

zamontowanie siatek czy taśmy ochronnej 

- należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach 

wejściowych powinna być informacja (dwujęzyczna) na temat maksymalnej liczby 

osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Zaleca się korzystanie z 1 łazienki o połowę 

osób mniej, niż wynosi liczba toalet 

- należy wprowadzić obowiązek sprzątania w toalecie co godzinę. Weryfikację czystości 

powinien przeprowadzać administrator budynku 

-w każdej toalecie, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, powinien znajdować się 

na bieżąco uzupełniany przez personel sprzątający budynku płyn do dezynfekcji rąk na 

bazie alkoholu 

 

7.3. Praca dyplomowa 

  zaleca się dostosowanie terminów złożenia pracy/projektu dyplomowego do aktualnych warunków 

epidemiologicznych 

  pracę/projekt dyplomowy należy (jeżeli jest to możliwe) składać w formie elektronicznej 

  student może dostarczyć pracę dyplomową w formie papierowej, o ile jest wymagana, w terminie 

późniejszym, po uprzednim jej zaliczeniu w wersji elektronicznej, ale przed odbiorem dyplomu 

ukończenia studiów  

 w zależności od możliwości technicznych uczelni oraz programu studiów egzamin dyplomowy może 

zostać przeprowadzony zdalnie 

  egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej powinien odbywać się z zachowaniem środków 

ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Egzamin powinien odbyć się w sali o 

odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi 

uczestnikami, obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa przez wszystkich uczestników spotkania. Po 

zakończonym egzaminie sala powinna zostać przewietrzona, a powierzchnie zdezynfekowane. 

Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane 

są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji. Zaleca się, by 

zrezygnować z elementów towarzyszących tym egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów, itp.)  



7.4. Realizacja egzaminów i kolokwiów  

 zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym  

 w przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie uczelni, powinno się 

ono odbyć przy podziale na małe grupy, z zachowaniem warunków jak w pkt. 5.1.  

 w przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwa jest weryfikacja stanu wiedzy studenta, 

powinno się go skierować do ponownego podejścia w trybie regularnym, które nie jest traktowane 

jako termin poprawkowy  

 studenci powinni być zaopatrzeni we własne środki piśmiennicze i ewentualnie wymagane pomoce 

(kalkulatory itp.). Zaleca się, aby prace egzaminacyjne pisemne, jeśli taka forma zaliczenia jest 

niezbędna, były zbierane do pojemnika, dezynfekowane lub poddane kwarantannie (min 24 h) 
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 przeprowadzanie weryfikacji efektów uczenia się w terminie poprawkowym powinno odbywać na 

wniosek studenta także w trybie regularnym, o ile będzie to możliwe 

  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Termin sesji poprawkowej powinien być podany po 

skorygowaniu organizacji roku akademickiego 


