
Zasady postępowania dotyczące obecności studentów na zajęciach 

prowadzonych na wszystkich wydziałach w UMW  

w semestrze zimowym 2020/2021 

 

1. Pomiar temperatury odbywać się może przy wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia 

lub też bezpośrednio w jednostkach prowadzących zajęcia. W przypadku pomiaru przy wejściu 

do budynku studenci zobowiązani będą również do okazania legitymacji studenckiej. W 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury pomiar powinien być powtórzony 

dwukrotnie w kilkuminutowych (do 10 minut) odstępach czasu. 

2. Kilkukrotne przekroczenie przez wyniki dokonanych pomiarów temperatury wartości 

dopuszczalnej (określonej w pkt. 1) skutkuje niedopuszczeniem studenta do wejścia do budynku 

(zajęć). W tym przypadku student zobowiązany jest do odbycia wizyty u lekarza pierwszego 

kontaktu lub konsultacji zdalnej. To samo dotyczy sytuacji, gdy student na podstawie oceny 

samopoczucia uznaje, że może być chory. Nieobecność będzie uważana za usprawiedliwioną w 

przypadku przedstawienia przez studenta prowadzącemu zajęcia dokumentu potwierdzającego 

odbycie wizyty/konsultacji lub zwolnienia lekarskiego. Nieobecności nie udokumentowane przez 

zwolnienie/zaświadczenie od lekarza traktowane będą jako nieusprawiedliwione.  

3. Nieobecności na zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej, wynikające ze skierowania 

studentów na kwarantannę, traktowane będą jako usprawiedliwione po przedstawieniu 

odpowiedniego dokumentu wydanego przez Sanepid. Zaleca się aby w trakcie odbywania 

kwarantanny student uczestniczył w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Jeśli w trakcie odbywania kwarantanny student nie będzie miał 

możliwości uczestniczenia w takich zajęciach, ma obowiązek odrobić te zajęcia na zasadach 

określonych w pkt 5. 

4. Sposób odrobienia nieobecności usprawiedliwionych (wynikających nie tylko z przyczyn 

związanych z epidemią) odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów, tj. w sposób i terminie 

uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia, zgodnie z regulaminem przedmiotu. W szczególności, 

nieobecności mogą być odrabiane w formie stacjonarnej (z inną grupą po uprzednim ustaleniu z 

prowadzącym) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie 

określonej przez prowadzącego. 

5. W przypadku zamknięcia jednostki ze względu na wystąpienie w niej ogniska zakażenia Covid-

19 lub kwarantanny dotyczycącej prowadzącego/prowadzących zajęcia ewentualne zastępstwo 

w prowadzeniu zajęć, przeniesienie zajęć na inny termin lub do innej lokalizacji, sposób 

odrobienia zajęć określane są przez kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia. 

6. Studenci zobowiązani są do bieżącego śledzenia stron właściwych wydziałów i jednostek 

prowadzących zajęcia w celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych zmian w 

funkcjonowaniu jednostek dydaktycznych. Nieobecności na zajęciach, których przeniesienie 

zostało zaanonsowane z dwudniowym  wyprzedzeniem będą traktowane jako 

nieusprawiedliwione.  
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