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Szanowni Państwo 

 

Ponieważ obecna sytuacja epidemiczna w Polsce, w tym również w Małopolsce, wciąż 

wskazuje na potencjalnie wysokie zagrożenie przekazywaniem koronawirusa SARS-

CoV-2, w niniejszym piśmie przekazuję kolejne wytyczne dotyczące organizo-

wania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów 

w budynkach Uczelni. 

 

Bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać organizacji wszystkich zajęć, zaliczeń 

i egzaminów za pomocą narzędzi informatycznych i platform e-learningowych.  

 

Pragnę przypomnieć, że organizacja zajęć na terenie naszej Uczelni możliwa 

jest tylko i wyłącznie w zakresie zajęć o charakterze praktycznym  

(w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie 

była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym. W tym zakresie 

należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

(GIS) oraz wszystkich przepisów obowiązujących w Uczelni, w tym także 

komunikatów Pionu Kanclerza. Władze Rektorskie stoją na stanowisku, że nie ma 

żadnego uzasadnienia, aby w budynkach Uczelni dla studentów organizować 

wykłady w bieżącym semestrze. 

 

Egzaminy oraz zaliczenia mogą odbywać się w obiektach uczelnianych, ale także przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego oraz powyższych wytycznych GIS i zasad 

obowiązujących w Uczelni. W szczególności, proszę wziąć pod uwagę, że nie 

wystarczy zadbać o odpowiednie rozlokowanie studentów w różnych salach danego 

pawilonu. Równoczesne zgromadzenie dużej grupy studenckiej (np. 100-200 osób) 

przed budynkiem, w holu itp., zarówno przed wejściem do sali, jak i po zakończonym 

egzaminie czy zaliczeniu, niesie poważne ryzyko zaistnienia wielu bliskich kontaktów, 

nad którymi nikt nie ma możliwości zapanowania. 

 

W związku z powyższym, pod żadnymi warunkami i w jakichkolwiek 

okolicznościach nie jest dopuszczalne organizowanie egzaminów oraz 
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zaliczeń na terenie Uczelni w dużych grupach studenckich, nawet jeśli ich 

rozmieszczenie planowane jest w kilku, czy kilkunastu salach w tym samym 

czasie. 

 

Państwa Dziekanów, Prodziekanów, osoby odpowiedzialne za przedmioty oraz osoby 

prowadzące zajęcia ze studentami bardzo proszę o wzięcie pod uwagę moralnej 

odpowiedzialności za ewentualne skutki podjęcia wszelkich decyzji w tym obszarze. 

 

Jestem przekonany, że w tej wyjątkowej sytuacji, w której przyszło nam 

funkcjonować, troskę o zdrowie wszystkich członków naszej wspólnoty akademickiej 

oraz ich rodzin i bliskich, należy postawić na pierwszym miejscu, nawet kosztem jakże 

uzasadnionej i potrzebnej troski o jakość kształcenia i wszystkich aspektów 

weryfikacji jego efektów. 
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