
Wytyczne dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w trybie 

stacjonarnym (na Uczelni) w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. 

 

1. Do egzaminu dyplomowego nie mogą być dopuszczone osoby, które są chore, objęte 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, miały kontakt z osobą zakażoną wirusem 

COVID-19 lub osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji domowej. Przychodząc na 

egzamin dyplomowy student powinien mieć ze sobą wypełniony kwestionariusz ryzyka  

(zał. nr 1). 

2. Bezpośrednio przed przyjazdem na egzamin należy monitorować swój stan zdrowia – przy 

wystąpieniu gorączki, kaszlu, kataru lub innych niepokojących objawów – należy zostać  

w domu i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dziekanat Wydziału.   

 

3. Do budynku Uczelni, w którym znajduje się wyznaczona sala egzaminacyjna można wejść 

wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (np. w maseczce). Przy wejściu do budynku zostanie 

zmierzona temperatura. Należy również zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji oraz 

rękawiczki zostaną udostępnione przy wejściu do budynku i przed wejściem do sali 

egzaminacyjnej.  

 

4. W dniu egzaminu dyplomowego należy stawić się w budynku Uczelni na 10 minut przed 

ustaloną godziną egzaminu dyplomowego. W trakcie egzaminu w sali nie mogą znajdować 

się osoby postronne. Jeżeli obecność osoby postronnej będzie konieczna do właściwego 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, muszą być zachowane środki ostrożności oraz 

środki ochrony osobistej. 

 

5. Na egzamin należy przynieść ze sobą długopis i czystą kartkę oraz dowód osobisty lub 

inny dokument ze zdjęciem. Plecak, torbę telefon komórkowy oraz inne przedmioty zbędne 

czasie egzaminu dyplomowego należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu  

w Uczelni. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się elementów 

towarzyszących egzaminowi dyplomowemu (podziękowania, wręczenia kwiatów itp.). 

6. Podczas egzaminu dyplomowego realizowanego w formie stacjonarnej należy zachować 

wszelkie środki ostrożności oraz odległość przynajmniej 1,5 metra od innej osoby. Zalecenie 

to dotyczy również czasu oczekiwania na egzamin dyplomowy na korytarzach  

i przed budynkiem Uczelni.  

 

7. Informacje dotyczące terminu, sali i godziny egzaminu są dostępne na stronie internetowej 

Wydziału. 

 

8.  Za przebieg egzaminu odpowiada Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – należy 

stosować się do wszelkich  wskazań Przewodniczącego. W przypadku niedostosowania się do 

reżimu sanitarnego lub ustalonych zasad bezpieczeństwa, Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do egzaminu. Dziekan zaś może 

podjąć decyzję o zawieszeniu, przerwaniu lub zmianie terminu egzaminu dyplomowego,  



w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19 lub z innych 

przyczyn mających związek z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

9. Bezpośrednio po egzaminie dyplomowym należy opuścić budynek Uczelni. 

10. Wynik egzaminu i końcowa ocena ze studiów będą dostępne po egzaminie dyplomowym 

w elektronicznym protokole w systemie APD. 

 

 

 

 

 


