Zasady przeprowadzania egzaminów stacjonarnych w budynku Centrum Innowacyjnych Technik
Kształcenia przy ulicy Parkowej 2
8 czerwca 2020

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 52/20 JM Rektora UMP dopuszcza się prowadzenie
egzaminów stacjonarnych w siedzibie CITK do dnia 15.07.2020
2. W sali egzaminacyjnej przy ulicy Parkowej odbywają się tylko egzaminy określone
przez Dziekanów jako niezbędne dla przeprowadzenia w formie stacjonarnej.
3. Szczegółowy wykaz egzaminów w formie stacjonarnej zostanie określony przez
właściwych Dziekanów i przesłany do CITK najpóźniej do dnia 10.06.2020.
4. Termin i godzina egzaminu stacjonarnego zostają każdorazowo zaakceptowane przez
kierownika CITK
5. Terminarz egzaminów ustalany jest z zachowaniem koniecznego czasu wietrzenia
budynku minimum 30 minut pomiędzy kolejnymi grupami.
6. Celem zminimalizowania zagrożenia wprowadzone zostają następujące wytyczne:
a. wyznaczony zostaje limit pojemności sal:
i. 34 miejsca (+3 miejsca rezerwowe) w sali egzaminacyjnej nr.10
ii. 18 miejsc w sali egzaminacyjnej nr. 04
b. Szafki do pozostawienia rzeczy osobistych umieszczone są w korytarzu
głównym
i. Rzeczy osobiste powinny być spakowane w jednorazowy worek (który
student otrzyma przy wejściu)i umieszczone w szafce. (Nie dopuszcza
się wnoszenia na teren sal egzaminacyjnych jakichkolwiek toreb,
plecaków. Nie dopuszcza się wnoszenia na teren CITK walizek i innych
przedmiotów, których wymiary nie pozwolą na bezpieczne
przechowywanie w jednorazowych workach w zamykanych szafkach.
Obowiązuje również zakaz wnoszenia i używania wszelkich urządzeń
elektronicznych).
c. Obowiązki studentów i pracowników przeprowadzających egzamin:
i. Studenci oczekują na rozpoczęcie egzaminu w wyznaczonym miejscu
przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.
ii. Wchodzenie do budynku odbywa się na wezwanie pracownika CITK
1. Po weryfikacji tożsamości studenta na podstawie legitymacji
studenckiej przyznawany jest numer stanowiska
egzaminacyjnego oraz szafki
2. Po zostawieniu wszystkich rzeczy w wyznaczonej szafce
student wchodzi do sali egzaminacyjnej
3. Przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk i nałożenie
nowych rękawiczek ochronnych lub dezynfekcja posiadanych.
4. Opuszczenie sali możliwe jest tylko po zakończeniu egzaminu
5. Podczas opuszczania Sali należy zachować dystans społeczny
6. Poruszanie się po budynku jest możliwe tylko w wyznaczonych
miejscach – wiatrołap, hol główny ( po prawej stronie od
wejścia), sale egzaminacyjne oraz toalety za holem głównym.
7. Po zakończeniu egzaminu wymaga się niezwłocznego
opuszczenia budynku.
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8. Zużyte rękawiczki należy wyrzucić do specjalnego kosza
ustawionego przed budynkiem.
iii. W budynku obowiązuje nakaz przebywania w maseczce ochronnej
zasłaniającej usta i nos (dopuszczone stosowanie przyłbicy w
indywidualnych przypadkach) oraz rękawiczkach jednorazowych.
iv. Studentów oraz egzaminatorów obowiązuje strój – z długim rękawem
oraz osłaniający nogi (długie spodnie, długie spódnice, długie
sukienki). Tak aby skóra nie miała bezpośredniego kontaktu z blatem
stołu, siedziskiem fotela.
v. Egzaminator dba o poprawne postępowanie grupy tj:
1. prowadzenie grup w których liczba osób nie przekracza miejsc
egzaminacyjnych
2. stosowanie dezynfekcji dłoni
3. ruch studentów na terenie CITK (oczekiwanie na egzamin w
wyznaczonym miejscu, wchodzenie do budynku z
zachowaniem dystansu społecznego itp.)
4. Egzaminator przebywa w sali w wyznaczonym miejscu przez
cały czas trwania egzaminu.
Za utrzymanie porządku w budynku odpowiada Kierownik Sekcji Utrzymania
Obiektów. Do obowiązków należy odpowiednie przeszkolenie pracowników
oraz zapewnienie odpowiedniej ich liczby, która umożliwi wymaganą
dezynfekcję pomieszczeń oraz przedmiotów takich jak:
i. kluczyki i proporczyki do szafek
ii. klamki, toalety itd.
iii. blaty stołów, oparcia foteli, myszki i klawiatury
Podczas egzaminów:
i. W sali egzaminacyjnej nr.10 – cały czas włączona jest wentylacja;
ustawienia zgodne z wytycznymi
ii. W sali egzaminacyjnej nr.04 – cały czas otwarte jest okno
iii. Studenci nie mogą przemieszczać się po Sali
iv. Egzaminator nie może przemieszczać się po Sali
v. W przypadku zgłoszenia technicznego dopuszcza się podejście
pracownika CITK do studenta zdającego egzamin z zachowaniem
dystansu społecznego.
Do egzaminu może przystąpić jedynie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim uczestniczyć
studenci lub nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w
domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
Zabrania się spożywania posiłków na terenie obiektu.
W przypadku złego samopoczucia studenta podczas egzaminu, należy to
bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu egzamin, opuścić salę i udać się do
wyznaczonego miejsca.
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