KOMUNIKAT nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu
nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął
następujące decyzje:
1. W odniesieniu do egzaminów dyplomowych, które będą przeprowadzone
tradycyjnie z bezpośrednim udziałem komisji i studenta:
1) egzaminy dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mogą
odbywać się w zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie nr 19 Zespołu
Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 maja 2020 r.
2) od dnia 25 maja 2020 r. można planować egzaminy dyplomowe, które zostaną
przeprowadzone w tradycyjnej formie z udziałem komisji egzaminacyjnej
i studenta.
3) w jednym dniu, na wydziale, można zaplanować pracę tylko dwóch komisji
egzaminacyjnych.
4) jedna komisja egzaminacyjna może przeprowadzić nie więcej niż 8 egzaminów
dyplomowych w ciągu jednego dnia.
5) zobowiązuję się Dziekanów wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego do
opracowania harmonogramu egzaminów dyplomowych, które zostaną
przeprowadzone tradycyjnie z bezpośrednim udziałem komisji i studenta.
Harmonogram oraz informacje uzupełniające do harmonogramu należy przekazać
na adres koronawirus@uz.zgora.pl:
- harmonogram należy przekazać na tydzień przed planowanym przeprowadzeniem
pierwszego egzaminu dyplomowego, który odbędzie się z bezpośrednim udziałem
komisji egzaminacyjnej i studenta. W harmonogramie należy podać datę
egzaminów dyplomowych, liczbę egzaminów dyplomowych, które zostaną
przeprowadzone w danym dniu, numer budynku, numer sali, liczbę członków
komisji egzaminacyjnej.
- informacje uzupełniające należy przekazać na dwa dni przed planowanym
terminem egzaminów dyplomowych. W zestawieniu proszę podać dane osobowe
członków komisji egzaminacyjnej oraz dane osobowe studentów, którzy przystąpią
do egzaminu dyplomowego
6) podczas planowania egzaminów dyplomowych należy bezwzględnie przestrzegać
zasad określonych przez Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego:
a) w salach dydaktycznych wyznaczonych do przeprowadzenia obron musi być
zapewniona minimalna, 2 metrowa odległość pomiędzy poszczególnymi Członkami
Komisji Egzaminacyjnej oraz Studentem,
b) Członkowie Komisji Egzaminacyjnej i Student, muszą posiadać maseczki i
rękawiczki ochronne (zapewnia uczelnia),
c) w celu zachowania zasad bezpieczeństwa, po każdej obronie należy zarządzić
przerwę (minimum 30 minut) w celu przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni

dotykowych oraz wietrzenia pomieszczenia. W trakcie przerwy sala powinna być
dostępna tylko dla personelu sprzątającego.
2. W odniesieniu do zajęć, które wymagają bezpośredniego udziału prowadzącego
i studentów, których realizację zaplanowano na ostatnim roku studiów, oraz zajęć
na wcześniejszych latach studiów, które nie mogą być realizowane z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i muszą być
przeprowadzone tradycyjnie (w tym w laboratoriach, centrach symulacji
medycznej, w uniwersyteckim szpitalu klinicznym) JM Rektor wyda zarządzenie w
sprawie zmiany organizacji roku akademickiego (w którym w szczególności określone
zostaną terminy sesji egzaminacyjnej i sesji egzaminacyjnej poprawkowej). Regulacja
dotyczyła będzie pojedynczych przypadków, zgłoszonych przez dziekanów).

