
 

 

Regulamin realizacji zajęć stacjonarnych w WSZIB w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 

 

1. Każda osoba wchodząc i przebywając na terenie Uczelni musi mieć osłonięty nos i usta 

maseczką. 

2. Obowiązek opisany w ust. 1 obejmuje przebywanie i poruszanie się po wszystkich 

pomieszczeniach Uczelni udostępnionych do wspólnego użytkowania, w szczególności na 

korytarzach, w Dziekanacie, Bibliotece i Centrum Obsługi Studenta oraz w toaletach. 

3. Pracownicy administracyjni obsługując studentów i wykładowców oraz wykładowcy na 

dyżurach stacjonarnych zobowiązani są do osłony ust i nosa maseczką. 

4. Sale dydaktyczne 

a. Wykładowcy mają obowiązek wietrzenia sal po każdych zajęciach.  

b. Każda grupa studentów ma zajęcia tylko w jednej sali podczas jednego dnia (w 

miarę możliwości), a wykładowcy przechodzą między salami do grup. 

c. Każda sala wyposażona jest w przegrody pleksiglasowe na biurku wykładowcy 

oraz środki do dezynfekcji stołu, w związku z czym wykładowcy są zwolnieni z 

obowiązku opisanego w ust. 1 w trakcie przebywania za osłoną podczas 

prowadzenia zajęć. 

d. Po zakończeniu zajęć wykładowca dezynfekuje stół przed opuszczeniem sali. 

e. Toalety sprzątane są po każdym bloku zajęć (co 1,5h) przez pracowników 

Uczelni. 

5. Studenci są zobowiązani do zajmowania w salach miejsc zgodnie z naklejkami 

informującymi, które miejsca należy zajmować aby zachować bezpieczny dystans. 

6. Na korytarzach przy salach znajdują się informacje o konieczności dezynfekcji rąk, 

zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz zachowywania bezpiecznego dystansu. 

7. Stanowiska dezynfekcji rąk rozmieszczone według liczby sal i studentów: 

a. Parter – w 5 punktach 

b. I piętro – w 3 punktach 

c. II piętro – w 1 punkcie 

8. Wykładowca ma prawo poprosić studenta/studentkę oraz słuchacza/słuchaczkę o 

opuszczenie zajęć, jeżeli występują u niego intensywne objawy kataru, kaszlu lub wysoka 

temperatura. 

9. COS, Dziekanat, Portiernia 

a. W COS mogą przebywać max. 2 obsługiwane osoby jednocześnie, stanowiska 

są rozdzielone. 

b. W Dziekanacie może przebywać wyłącznie 1 obsługiwana osoba. 

c. Studentom pierwszych lat studiów legitymacje wydawane będą przez 

pracowników COS w sali warsztatowej podczas zajęć. 

d. Wszystkie decyzje studentów dotyczące toku studiów, w szczególności: wybór 

specjalności, seminarium, odbywają się online.  

e. W  sprawach administracyjnych, w szczególności podań, czy zaświadczeń 

sugerowany jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej. 



10. Biblioteka 

a. W Bibliotece może przebywać maksymalnie 4 studentów lub wykładowców 

jednocześnie. 

b. W pomieszczeniu znajduje się pojemnik na książki oddawane, które poddawane 

są 24 godzinnej kwarantannie przed odłożeniem na regał. 

c. Przed przeglądaniem książek w Bibliotece należy zdezynfekować ręce.  

d. W czytelni utworzone są 4 stanowiska do pracy własnej, z zachowaniem 

bezpiecznego odstępu. 

11. Bufet WSZiB Cafe 

a. Bufet działa w soboty i niedziele, w dniach, w których odbywają się zjazdy, w 

godzinach 10.00-15.00. 

b. Bufetu dotyczą wymogi sanitarno-epidemiczne jak dla innych lokali 

gastronomicznych. 

c. Spożywanie posiłków dopuszczone jest w bufecie WSZiB Cafe oraz na 

zewnętrznych placach wypoczynkowych. 

12. Informacje o zasadach sanitarno-epidemicznych udostępniane będą na tablicy ogłoszeń 

na parterze budynku, na platformie Moodle i na stronie internetowej Uczelni. 
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