
 
 

 

 

 

WYTYCZNE  
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PODCZAS REALIZACJI ZALICZEŃ  

W TRAKCIE STACJONARNEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  
PRZEPROWADZANEJ W BUDYNKU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 

 

opracowane na podstawie „środowiskowych wytycznych  
w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” oraz na podstawie zaleceń GIS 

 

1. Na egzamin lub zaliczenie może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W sesji egzaminacyjnej realizowanej w trybie stacjonarnym nie mogą uczestniczyć studenci 

oraz pracownicy, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację  

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

domowych.  

3. Na egzamin lub zaliczenie mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka 

jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica). Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje 

na terenie całego obiektu. 

4. Przed wejściem do pomieszczeń, gdzie odbywa się zaliczenie/egzamin studenci/pracownicy 

powinni zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki. 

5. Czekając na wejście do sali studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć 

osłonięte usta i nos. 

6. W pomieszczeniach dydaktycznych pomiędzy miejscami do siedzenia należy zachować min.  

1,5 m odstępu w każdym kierunku – należy zajmować tylko oznaczone miejsca. 

7. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe  

ze względu na liczbę studentów należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić salę 

odpowiednio większą, jeśli to możliwe. 

8. W pomieszczeniu, w którym odbywają się egzamin/zaliczenie nie mogą przebywać osoby 

postronne inne niż studenci i pracownicy. 

9. W danym pomieszczeniu może przebywać maksymalna liczba osób wskazana na informacji 

umieszczona na drzwiach sali. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem egzaminu 

policzyć osoby przebywające w sali. 

10. Na egzamin/zaliczenie nie powinno się przynosić zbędnych przedmiotów, w tym telefonów 

komórkowych. 



11. Podczas sesji egzaminacyjnej każda osoba korzysta z własnych przyborów/przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji egzaminu/zaliczenia. Konieczna jest 

dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.  

Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć i w takcie egzaminów. 

12. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed egzaminem/zaliczeniem, w ich trakcie  

i po zakończeniu. W tym celu można np. z wyprzedzeniem czasowym przekazać studentom 

zasady bezpieczeństwa i oczekiwanych zachowań, zorganizować wejście na 

egzamin/zaliczenie w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe, 

ustalenie godziny wejścia), poinstruować, aby spostrzeżeniami po egzaminie/zaliczeniu 

dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 

13. W trakcie przerwy między egzaminem/zaliczeniem studenci mogą opuścić budynek,  

w którym odbywają sesję, jak również mogą przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona 

jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, 

wynoszącego przynajmniej 1,5 od drugiej osoby. 

14. Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci 

powinny być otwarte/uchylone, w miarę możliwości tak, by nie było potrzeby korzystania  

z klamek. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty  

i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie dezynfekowane. 

15. Pomieszczenia w których odbywają się zaliczenia i egzaminy powinny być regularnie 

wietrzone w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie ich trwania. 
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