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SŁOWO
OD REKTORA

DR N. CHEM.
SEBASTIAN GRZYB
REKTOR WSIIZ

Drodzy Studenci, Wykładowcy,
Społeczności Akademicka WSIiZ,
Szanowni Państwo!
Czas pandemii to okres, w którym rzeczywistość
nieoczekiwanie wymusiła na Nas zmianę normalnego
trybu
funkcjonowania
Uczelni
i
spowodowała
konieczność wypracowania
i wdrożenia nowych
rozwiązań, pozwalających na bezpieczne kontynuowanie
procesu kształcenia. Uczelnia zmierzyła się z nowymi
wyzwaniami i nieprzerwanie, dostosowując się
do
zmieniających
się
uwarunkowań
zdrowotnych,
ekonomicznych, gospodarczych, a w tym oczekiwań
społecznych, pracuje nad doskonaleniem metod
kształcenia,
uwzględniając
przy
tym
potrzeby
społeczności
akademickiej.
Doświadczenia
czasu
pandemii nauczyły Nas jak funkcjonować sprawnie
i efektywnie wykorzystując narzędzia i metody
kształcenia na odległość oraz dostępne na rynku
rozwiązania informatyczne pozwalające zarządzać
Uczelnią tu i teraz. Jesteśmy zatem przygotowani, by
działać i rozwijać się dla Was nienależnie od zastanej
sytuacji. Na
koniec chciałbym podziękować Moim
Wspaniałym Studentom za zrozumienie, za cierpliwość,
za zaufanie. Podziękowania kieruję również do Naszej
Kadry Akademickiej – niesamowitych, oddanych ludzi,
którzy stanęli na wysokości zadania i z pełnym
zaangażowaniem robili to, co robią najlepiej – każdego
dni uczyli, przekazywali wiedzę, instruowali, odpowiadali
na wątpliwości i wspierali Naszych studentów. Pomimo
trudnego czasu, w którym przyszło Nam funkcjonować
cieszę się niesamowicie, że Jestem częścią Społeczności
Akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie, bo właśnie Ona przekuła w rzeczywistość
stwierdzenie – wystarczy chcieć.
Wierzę, że Wszyscy mamy w sobie jeszcze wiele
motywacji do wspólnych działań, które pozwolą Uczelni
na dalszy tak dynamiczny, jak dotychczas, rozwój, a co
więcej przyniosą Nam Wszystkim satysfakcję.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i zapraszam
do lektury specjalnego wydania Biuletynu WSIiZ.
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ZESPÓŁ ZADANIOWY
DS. MONITOROWANIA
FUNKCJONOWANIA
UCZELNI W CZASIE
EPIDEMII COVID-19
Nad funkcjonowaniem Uczelni w czasie
epidemii COVID-19 czuwać będzie Zespół
zadaniowy ds. monitorowania funkcjonowania
uczelni w czasie epidemii COVID-19.
Zespół
zadaniowy
ds.
monitorowania
funkcjonowania uczelni w czasie epidemii
COVID-19 zobowiązany jest do bieżącej kontroli
działań prowadzonych na uczelni w czasie
epidemii,
w
tym
przestrzegania
przez
społeczność akademicką wdrożonych procedur,
a także do codziennego zapoznawania się z
aktualnymi
komunikatami
Głównego
Inspektora Sanitarnego.

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ:
PRZEWODNICZĄCY

dr Sebastian Grzyb – Rektor Uczelni

PIERWSZY ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

dr n. med. Agata Wolska – Prorektor – zakres: działalność dydaktyczna uczelni oraz
bezpieczeństwo i higiena procesu dydaktycznego i pracy na Uczelni, w tym nadzór nad
stosowaniem wytycznych GIS

DRUGI ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

dr n. społ. Joanna Klonowska – Prorektor – zakres: praktyki zawodowe, organizacja
spraw studenckich, w tym organizacja życia studenckiego na obszarze Uczelni

KOORDYNATORZY
dr n. med. Monika Sadowska,
prof. WSIiZ
- prorektor –
kwestie prawne oraz
zaspokojenie potrzeb
w zakresie zdrowia studentów

Iwona Wachol
– Dyrektor Uczelni –
zarządzanie bieżącą
działalnością organizacyjnoadministracyjną uczelni

CZŁONKOWIE

Małgorzata Okulanis
– Kierownik ds. kształcenia
i rozwoju działalność organizacyjnoadministracyjną Uczelni oraz
nadzór nad procesem kształcenia

PION ADMINISTRACYJNY: INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA, TECHNICZNA I LOGISTYKA:
Paweł Żółtowski, Tomasz Kołodziejski, Tomasz Witkowski
PION PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW:
Monika Brodniewicz – przewodnicząca samorządu studentów

KONTAKT DO ZESPOŁU:

monitoring@wsiiz.pl

22 667 82 90
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ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA NA
TERENIE BUDYNKU

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
obowiązuje ograniczony dostęp do siedziby Uczelni
[Kampus nr 1 i 2] .

DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE:
zakaz korzystania z kącika dla dzieci;
zakaz korzystania z punktu ksero;
zakaz korzystania z komputerów znajdujących się holu głównym;
zakaz organizowania spotkań i wydarzeń o charakterze otwartym m.in.
konferencji, seminariów naukowych;
zakaz spotkań Rady Pracodawców;
zakaz spotkań kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania
zawodowego;

NA UCZELNIĘ MAJĄ WSTĘP WYŁĄCZNIE OSOBY:
zdrowe, tj. osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną oraz osoby, które nie przebywały w bezpośrednim kontakcie
z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach
domowych, osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI SĄ UPRAWNIENI DO KONTROLI OSÓB
WCHODZĄCYCH NA TEREN UCZELNI, W TYM DO WYPRASZANIA OSÓB
NIEUPRAWNIONYCH.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE BUDYNKU

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA
Wszystkie osoby wchodzące na teren
Uczelni [Kampusu nr 1 i 2] zobowiązane są
do zakrywania ust i nosa, a w tym do
posiadania we własnym zakresie środków
ochrony indywidualnej tych części ciała.

RĘKAWICZKI
OCHRONNE
Zaleca się, by osoby wchodzące na teren
Uczelni, były wyposażone, we własnym
zakresie, w jednorazowe rękawiczki i korzystały
z nich, aż do momentu opuszczenia terenu
Uczelni.

DEZYNFEKCJA DŁONI
Wszystkie osoby wchodzące do Uczelni
zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem
dezynfekującym znajdujących się przy
wejściach głównych.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE BUDYNKU

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE UCZELNI
ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
a) potwierdzenia swojej obecności – odpowiednio na

h) w przypadku konieczności załatwienia sprawy

a

interesariuszy zawartych w Zarządzeniu nr 26/2020

liście obecności na danych zajęciach dydaktycznych,
w

przypadku

administracyjnych

załatwiania
Uczelni

spraw

w

odnotowanie

działach

swojej

obecności na liście dostępnej w dziale;

b) zminimalizowania kontaktów osobistych pomiędzy
sobą i zachowanie dystansu społecznego;

c) zachowania co najmniej 1,5 metra odległości od
siebie;

d) w przestrzeniach wspólnych, tj. korytarzach, strefach
studenta,

holach,

łazienkach

oraz

ogólnie

we

wszystkich ciągach komunikacyjnych, do zachowania

i posiadania we własnym zakresie środków ochronnych

osobistej w postaci maseczek jednorazowych lub
wielokrotnego użycia oraz rękawiczek jednorazowych;

e) w przypadku konieczności skorzystania z Biblioteki
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
stosowania

użytkowników

procedury
i

zasad

bezpieczeństwa

funkcjonowania

obsługi

Biblioteki

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
w czasie epidemii COVID-19 przyjętej Zarządzeniem

nr 25/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie z dnia 7 września 2020 r;

f) w przypadku konieczności załatwienia sprawy

w dziale administracyjnym do stosowania procedury
obsługi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
w

działach

administracyjnych

Uczelni

przyjętej

Zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Wyższej Szkoły
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września
2020r.

g) nie tworzenia grup [tj. kumulowania się kilku osób]

przed działami administracyjnymi, Biblioteką, punktem
The Barista oraz salami dydaktycznymi, pracowniami,
laboratoriami oraz pomieszczeniami socjalnymi;

w dziale stypendiów do stosowania procedur obsługi
Rektora Wyższej Szkoły Inźynierii i Zdrowia w
Warszawie z dnia 7 września 2020r.
i)

w

czasie

przerwy

w

zajęciach

[studenci]

zobowiązani są do korzystania ze stref stałych bądź
tymczasowo

wyznaczonych

dla

zapewnienia

odpowiedniego dystansu, a co za tym idzie, nie
korzystania

ze

stref,

w

których

przebywa

maksymalna liczba osób wskazana w informacji;

już

j) zajmowania miejsc siedzących na korytarzach

w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany
był dystans co najmniej 1,5 m;

k) niekorzystania z windy z zastrzeżeniem sytuacji,

w której jest to konieczne z uwagi na stan zdrowia
lub

wykonanie

czynności

administracyjnych,

usługowych zleconych przez Uczelnię – w każdym
z tych przypadków w windzie mogą przebywać

maksymalnie tylko 2 osoby, znajdujące się w możliwie
największej odległości od siebie, a co więcej osoby te
powinny posiadać środki ochrony osobistej;

l) regularnego korzystania z dozowników ze środkiem
dezynfekującym umieszczonych na terenie Uczelni;

m) przestrzegania odpowiedniej higieny oddychania,
tj.

zapobieganie

narażenia

innych

osób

na

potencjalnie niebezpieczne wydzieliny z nosa lub ust;

n) przestrzegania higieny kaszlu i kichania - nie
kasłanie i nie kichanie w kierunku innych osób;

) w przypadku pojawienia się objawów chorobowych
skierowania się do izolatorium mieszczącego się na
poziomie 0 [Kampus 1], poziomie 4 [Kampus 2], w
którym

to

osoba

z

podejrzeniem

zakażenia

zobowiązana jest poczekać do czasu zorganizowania
transportu indywidualnego do domu lub oddziału
zakaźnego.
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ORGANIZACJA
ZAJĘĆ
SPECJALISTYCZNYCH
Zajęcia odbywają się w pracowniach specjalistycznych oznaczonych
numerami: 0.10, 0.15, 1.1, 1.3, 1.7, 2.4, 2.5 w maksymalnej liczbie osób
wskazanej w informacji na drzwiach.

1,5 m

Pomiędzy stanowiskami pracy
zachowany jest odstęp 1,5m.

Jeżeli pozwala na to specyfika wykonywanych zabiegów kosmetologicznych, zajęcia powinny odbywać
się przy otwartych drzwiach, a w przypadku braku takiej możliwości, zaleca się wietrzenie
pomieszczenia co godzinę.
W pracowni specjalistycznej oprócz studentów/ słuchaczy i/ lub klientów zewnętrznych może
przebywać tylko i wyłącznie nauczyciel akademicki odpowiedzialny za prowadzenie danej formy zajęć.

Każdy student/ słuchacz odbywający zajęcia w pracowniach specjalistycznych
zobowiązany jest do posiadania:

FARTUCHA
OCHRONNEGO*
*NIE DOTYCZY STUDENTÓW I SEMESTRU

DOLNEGO OKRYCIA
WIERZCHNIEGO –
LEGINSY, DRESY

OBUWIA
OCHRONNEGO

(KLAPKI NA BIAŁYM SPODZIE)

Elementy odzieży ochronnej nie mogą być użytkowane poza Uczelnią. Student/ słuchacz zobowiązany
jest do zmiany ubioru z codziennego na ochronny w momencie rozpoczęcia zajęć i pozostania w nim
aż do ich zakończenia.

BRAK ELEMENTÓW ODZIEŻY OCHRONNEJ WYKLUCZA
STUDENTA/SŁUCHACZA Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH.
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

Przed wejściem do pracowni specjalistycznej student/
słuchacz
zobowiązany
jest
do
umieszczenia
osobistych rzeczy, tj. torebka, plecak, telefon
komórkowy i dokumenty w szczelnie zamkniętym
worku. Dostęp do wszystkich przedmiotów możliwy
jest w przerwie pomiędzy zajęciami lub po
zakończeniu zajęć. W czasie przerwy przedmioty nie
mogą być wynoszone poza pracownię specjalistyczną.
Każdy student/ słuchacz powinien w czasie zajęć
posiadać rękawiczki ochronne, które powinny być
każdorazowo dezynfekowane po wykonaniu zabiegu
lub w razie uszkodzenia wymieniane. Dopuszcza się
możliwość zdjęcia rękawiczek przy wypełnianiu
niezbędnej do realizacji zajęć dokumentacji, jednak
po powrocie do czynności zabiegowych należy
założyć kolejną parę.
Dodatkowo w przypadku wykonywania zabiegów
z udziałem klientów zewnętrznych każdy student/
słuchacz jest zobowiązany do stosowania:
jednorazowego fartucha ochronnego,
jednorazowego czepka ochronnego,
jednorazowych ochraniaczy na obuwie.
Każdego
klienta
zewnętrznego
obowiązują
następujące zasady:
złożenie
pisemnego
oświadczenia,
potwierdzającego, że jest zdrowy
dezynfekcja rąk przed wejściem do sali
specjalistycznej,
zasłanianie ust i nosa,
zakaz spożywania produktów żywnościowych
[dopuszcza się tylko i wyłącznie możliwość
spożywania butelkowanej wody mineralnej],
zakaz korzystania z telefonów komórkowych,

pozostawienie okrycia wierzchniego w miejscach
przeznaczonych dla studentów/ słuchaczy,
pozostawienie rzeczy osobistych w szczelnie
zamkniętym worku.
Wszystkie zabiegi kosmetologiczne należy wykonywać
ze szczególną starannością i dbałością
o bezpieczeństwo własne oraz partnera/ klienta.
Dodatkowo zaleca się, aby student/ słuchacz
wykonywał zabiegi kosmetologiczne z wykorzystaniem
własnych ręczników [o wymiarze 150x200m] oraz
peniuarów, które po zakończeniu zajęć powinny się
znaleźć w szczelnie zamkniętych workach. Worek
należy otworzyć po 48h, a ręczniki/ peniuary uprać
w temperaturze 60 st. Celsjusza.
Zużyte jednorazowe: rękawiczki, maski, czepki,
ochraniacze i fartuchy powinny zostać umieszczone
w koszach znajdujących się w pracowniach z napisem:
ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Po zakończeniu czynności praktycznych studenci/
słuchacze
dokonują
dezynfekcji
przedmiotów,
narzędzi i aparatury wykorzystywanej w czasie
konkretnych zajęć dydaktycznych. Nadzór nad
prawidłowym
przebiegiem dezynfekcji sprawuje
nauczyciel akademicki.
Każdorazowo
chęć
opuszczenia
pracowni
specjalistycznej przez studenta/ słuchacza powinna
zostać zgłoszona do nauczyciela akademickiego.
W tym samym momencie pracownię specjalistyczną
może opuścić tylko 1 student/ słuchacz.
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ORGANIZACJA
ZAJĘĆ
LABORATORYJNYCH
Zajęcia odbywają się w laboratoriach oznaczonych
numerami: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.13, 0.16 w maksymalnej liczbie
osób wskazanej w informacji na drzwiach.
1,5 m

Pomiędzy stanowiskami pracy
zachowany jest odstęp 1,5m.

Ze względu na rotacyjny charakter czynności podejmowanych przez studentów/słuchaczy w czasie
zajęć, a co za tym idzie, konieczność przemieszczania się, dopuszcza się możliwość zmniejszenia
dystansu 1,5 m, ale z zastrzeżeniem, że studenci/ słuchacze przez cały czas zajęć są zobligowani do
stosowania środków ochrony osobistej.
Zajęcia powinny odbywać się przy otwartych drzwiach. W laboratoriach oprócz studentów/ słuchaczy
może przebywać tylko i wyłącznie nauczyciel akademicki odpowiedzialny za prowadzenie danej formy
zajęć.

Każdy student/ słuchacz odbywający zajęcia w laboratoriach zobowiązany jest do posiadania:

FARTUCHA
OCHRONNEGO*
*NIE DOTYCZY STUDENTÓW I SEMESTRU

OBUWIA
OCHRONNEGO

(KLAPKI NA BIAŁYM SPODZIE)

Elementy odzieży ochronnej nie mogą być wykorzystywane poza Uczelnią. Student/ słuchacz
zobowiązany jest do zmiany ubioru z codziennego na ochronny w momencie rozpoczęcia zajęć
i pozostania w nim aż do ich zakończenia.

BRAK ELEMENTÓW ODZIEŻY OCHRONNEJ WYKLUCZA
STUDENTA/ SŁUCHACZA Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH.
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Przed wejściem do laboratorium student/
słuchacz zobowiązany jest do umieszczenia
osobistych rzeczy, tj. torebka, plecak, telefon
komórkowy i dokumenty w szczelnie zamkniętym
worku. Dostęp do wszystkich przedmiotów
możliwy jest w przerwie pomiędzy zajęciami lub
po zakończeniu zajęć. W czasie przerwy
przedmioty nie mogą być wynoszone poza
laboratorium.
Każdy student/ słuchacz powinien w czasie zajęć
posiadać rękawiczki ochronne, które powinny być
w
razie
konieczności,
dezynfekowane
lub w przypadku uszkodzenia wymieniane.
Dopuszcza się możliwość zdjęcia rękawiczek przy
wypełnianiu niezbędnej do realizacji zajęć
dokumentacji, jednak po powrocie do czynności
laboratoryjnych należy założyć kolejną parę.
Wszystkie
czynności
laboratoryjne
należy
wykonywać ze szczególną starannością
i dbałością o bezpieczeństwo własne oraz innych
uczestników zajęć.

Zużyte jednorazowe: rękawiczki, maski powinny
zostać umieszczone w koszach znajdujących się
w laboratoriach z napisem:
ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Po zakończeniu czynności praktycznych studenci/
słuchacze dokonują dezynfekcji przedmiotów,
narzędzi i aparatury wykorzystywanej w czasie
konkretnych zajęć dydaktycznych. Nadzór nad
prawidłowym przebiegiem dezynfekcji sprawuje
nauczyciel akademicki.
Każdorazowo chęć opuszczenia laboratorium
przez studenta/ słuchacza powinna zostać
zgłoszona do nauczyciela akademickiego. W tym
samym momencie laboratorium może opuścić
tylko 1 student/ słuchacz.

PAMIĘTAJ
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ
WARSZTATOWYCH I
INNYCH NA TERENIE
UCZELNI
Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych oznaczonych
numerami: 0.9, 0.11, 1.0, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2 [Kampus nr 1], 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 [Kampus nr 2], w maksymalnej liczbie osób
wskazanej w informacji na drzwiach.
1,5 m

Pomiędzy stanowiskami pracy
zachowany jest dystans 1,5m.

Zajęcia powinny odbywać się przy otwartych drzwiach.
W sali dydaktycznej oprócz studentów/ słuchaczy może przebywać tylko i wyłącznie nauczyciel
akademicki odpowiedzialny za prowadzenie danej formy zajęć.
Po zakończeniu zajęć studenci/ słuchacze dokonują dezynfekcji przenośnych komputerów oraz
myszek [jeżeli były wykorzystywane w czasie zajęć]. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem
dezynfekcji sprawuje nauczyciel akademicki.

PAMIĘTAJ

PAMIĘTAJ, ABY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZACHOWYWAĆ
WYMAGANY DYSTANS SPOŁECZNY
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ORGANIZACJA
ZAJĘĆ POZA
SIEDZIBĄ UCZELNI
Zajęcia kliniczne dla studentów studiów II stopnia na
kierunku Kosmetologia [I i II semestr] oraz słuchaczy
studiów
podyplomowych
na
kierunku
Trychologia
kosmetologiczna odbywają się w:
Klinice Dermatologii Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA
[ul. Wołoska 137, 02-634 Warszawa]
Zajęcia warsztatowe dla studentów studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia [I i II semestr]
odbywają się w siedzibie:
Klinika La Perla
[C.H. Panorama
Al. Witosa 31 lok. 103b, 1 p.
Warszawa]

NOVA GROUP
[ul. Puławska 538,
02-884 Warszawa]

Gabinecie Kosmetycznym
Bezpieczna Kosmetyka
Agnieszka Mienik
[ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa]

Każdy student/ słuchacz odbywający zajęcia w zobowiązany jest do posiadania:

JEDNORAZOWEGO
FARTUCHA
OCHRONNEGO

RĘKAWICZEK
JEDNORAZOWYCH

OBUWIA
OCHRONNEGO

(KLAPKI NA BIAŁYM SPODZIE)

MASECZKI
OCHRONNEJ

ORAZ INNYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ WYMAGANYCH
PRZEZ ORGANIZATORA ZAJĘĆ
Elementy odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej nie mogą być wykorzystywane poza siedzibą
organizatora. Student/ słuchacz zobowiązany jest do zmiany stroju z codziennego na ochronny na terenie
siedziby organizatora.
Student/ słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulacji podmiotu,
w którym odbywa zajęcia warsztatowe/ kliniczne, a które mają przede wszystkim zapobiegać, przeciwdziałać
i zwalczać COVID-19.

BRAK ELEMENTÓW ODZIEŻY OCHRONNEJ WYKLUCZA
STUDENTA/SŁUCHACZA Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH.
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ZASADY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU
PODEJRZENIA
WYSTĄPIENIA
ZARAŻENIA
NA UCZELNI
OSOBA PODEJRZANA O ZARAŻENIE
KORONAWIRUSEM ZOSTAJE
ODIZOLOWANA OD RESZTY OSÓB
I UMIESZCZONA W SPECJALNIE
PRZYGOTOWANYM IZOLATORIUM
ZLOKALIZOWANYM NA POZIOMIE 0
[KAMPUS NR 1], POZIOMIE 4
[KAMPUS NR 2].

W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga
pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego
(PRM), osoba pozostaje w izolatorium do czasu
zorganizowania transportu indywidualnego do
domu lub oddziału zakaźnego. W sytuacji
pogarszania
się
stanu
zdrowia
osoby
przebywającej w izolatorium, należy wezwać
pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do
najbliższego oddziału zakaźnego.
Osoba przebywająca w izolatorium zobowiązana
jest do wypełnienie szczegółowej informacji
zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.
Zespół
zadaniowy
ds.
monitorowania
funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii
COVID-19
informuje
wszystkie
osoby
przebywające na uczelni i mające bezpośredni
kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie
koronawirusem;
Zespół
zadaniowy
ds.
monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie
epidemii COVID-19 informuje o podejrzeniu
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną skąd zostaną
otrzymane zalecenia związane z dalszymi
krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej
pracy w jednostce.

Zespół
zadaniowy
ds.
monitorowania
funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii
COVID-19 wdraża wszystkie zalecenia wskazane
przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
W przypadku potwierdzenia zarażenia COVID-19
wprowadza się działania zmierzające do:
przeprowadzenia
dokładnej
dezynfekcji
przestrzeni, w których przebywała osoba
zarażona i/ lub stanowiska/ stanowisk pracy
w przypadku pracownika Uczelni, na których
osoba zarażona świadczyła pracę;
w przypadku pracownika - oddelegowania do
pracy zdalnej wszystkich osób, które miały
bezpośredni
kontakt
z
zarażonym
pracownikiem
w
okresie
10
dni
poprzedzających stwierdzenie zarażenia jeśli
te nie zostały poddane kwarantannie decyzją
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
w przypadku studenta – zawieszenie na 14
dni zajęć, które miały odbywać się w formie
tradycyjnej dla grupy studentów mających
bezpośredni kontakt z osobą zarażoną.
Pracownicy/ studenci mający kontakt z osobą
zarażoną zobowiązani są skontaktować się
telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania
teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarnoepidemiologiczną,
oddziałem
zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować,
że mogą być zarażeni koronawirusem.
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JAK
ZORGANIZOWANE
SĄ ZAJĘCIA?
A. ZDALNIE
Do 1 października 2020 r. zajęcia realizowane w formie
wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz lektoraty będą
odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
Do realizacji zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym
stosuje się platformy:

oraz uczelniany system obsługi studiów

oraz informatyczny system obsługi studiów

WIRTUALNY DZIEKANAT

HTTPS://E-DZIEKANAT.WSIIZ.PL/KONTO/LOGOWANIESTUDENTA

w którym nauczyciele akademiccy zamieszczają materiały dydaktyczne
stanowiące formę kursu on-line.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie zdalnej powinny odbywać się
w godzinach:
na studiach stacjonarnych od poniedziałku do piątku między 8:00 a 20:15,
na studiach niestacjonarnych w piątki między 17:00 a 20:15, w soboty i niedziele
między 8:00 a 20:15.
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JAK
ZORGANIZOWANE
SĄ ZAJĘCIA
B. TRADYCYJNIE
Zajęcia realizowane w formie ćwiczeń specjalistycznych,
laboratoryjnych, klinicznych i warsztatowych oraz seminaria
będą wznowione w tradycyjnej formie od 1 października 2020 r.,
przy zachowaniu koniecznych środków bezpieczeństwa.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2020/2021

HTTPS://WSIIZ.PL/STREFA-STUDENTA-I-WYKLADOWCY/ROZKLAD-ZJAZDOWPODZIAL-ROKU-AKADEMICKIEGO

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej powinny odbywać się
w godzinach:
na studiach stacjonarnych od poniedziałku do piątku między 8:00 a 20:30,
na studiach niestacjonarnych w piątki, soboty i niedziele między 8:00 a 20:30.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH NA STUDIACH
NIESTACJONARNYCH DOPUSZCZALNA JEST ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA
ZJAZDACH DODATKOWYCH, POZA OBOWIĄZUJĄCYMI DLA DANEGO
KIERUNKU TERMINAMI
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ORGANIZACJA PRACY
DZIAŁÓW
ADMINISTRACYJNYCH
Obsługa stacjonarna w działach administracyjnych uczelni odbywa
się w ściśle określonych dniach i godzinach wskazanych na stronie
internetowej Uczelni w zakładce kontakty - z zastrzeżeniem, że
każdy dział administracyjny może wskazać czynności, które będą
wykonywane jedynie w sposób zdalny.

WSIIZ.PL

ZAKŁADKA
KONTAKT

Do działu administracyjnego ma wstęp wyłącznie osoba:
osoba zdrowa, tj. osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoba, która
nie przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
w warunkach domowych, osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
która ustaliła termin swojej wizyty w dziale administracyjnym i uzyskała potwierdzenie od pracownika
działu. Termin załatwienia sprawy należy ustalić e-mailowo, kontaktując się na obowiązujące
dotychczas e-maile.
Osoba, która nie dokona w/w czynności, nie zostanie przyjęta.

Osoby załatwiające sprawy administracyjne w działach Uczelni muszą
we własnym zakresie wyposażyć się w:

ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ W POSTACI
MASECZKI I RĘKAWICZEK
JEDNORAZOWYCH

PRZYBORY PIŚMIENNICZE
W PRZYPADKU
KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA
PODPISU NA DOKUMENCIE
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ORGANIZACJA PRACY DZIAŁÓW ADMINISTRACYJNYCH

PRZED WEJŚCIEM DO DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO NALEŻY:

ZACHOWAĆ ODSTĘP
CO NAJMNIEJ 1,5 M
POMIĘDZY OSOBAMI
OCZEKUJĄCYMI
W KOLEJCE

1,5 m

ZAKRYĆ NOS I USTA
MASECZKĄ
JEDNORAZOWĄ BĄDŹ
WIELORAZOWEGO
UŻYTKU

ZDEZYNFEKOWAĆ
DŁONIE PŁYNEM
DEZYNFEKUJĄCYM
ZNAJDUJĄCYM SIĘ
PRZED DZIAŁEM
ADMINISTRACYJNYM

ZAŁOŻYĆ
JEDNORAZOWE
RĘKAWICZKI

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DZIALE ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
a) przestrzegania higieny kaszlu i kichania - nie
kasłanie i nie kichanie w kierunku innych osób;
b) potwierdzenia swojej obecności na liście
znajdującej się w dziale poprzez obowiązkowe
wypełnienie
każdej
kolumny
wskazanej
w dokumencie;
c)
w
przypadku
konieczności
złożenia
dokumentów wsunięcia ich w wolną przestrzeń
wyciętą w osłonie plexi – bezwzględnie zabrania
się podawania dokumentów powyżej tej osłony.
Złożone dokumenty podlegają, co najmniej
3 dniowej kwarantannie, stąd procedowanie
spraw na ich podstawie rozpoczyna się dopiero
w czwartym dniu liczonym od daty ich złożenia;

d) używania własnych przyborów piśmienniczych;
e) w przypadku pojawienia się objawów
chorobowych skierowania się do izolatorium
mieszczącego się na poziomie 0 [Kampus nr 1],
poziomie 4 [Kampus nr 2]., w którym to osoba z
podejrzeniem zarażenia zobowiązana jest
poczekać do czasu zorganizowania transportu
indywidualnego
do
domu
lub
oddziału
zakaźnego.
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JAK KORZYSTAĆ
Z BIBLIOTEKI

DO BIBLIOTEKI MA WSTĘP WYŁĄCZNIE OSOBA:
a) zdrowa, tj. osoba bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną oraz osoba, która nie przebywała w bezpośrednim
kontakcie z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
w warunkach domowych, osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych,
b) która ustaliła termin swojej wizyty z pracownikiem Biblioteki.
Termin należy ustalić mailowo kontaktując się na obowiązujące
dotychczas
e-maile. Osoba, która nie dokona w/w czynności,
nie zostanie przyjęta.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI
MUSZĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE WYPOSAŻYĆ SIĘ W:

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POSTACI MASECZKI
I RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH
PRZED WEJŚCIEM DO BIBLIOTEKI NALEŻY:

ZACHOWAĆ ODSTĘP CO NAJMNIEJ
1,5 M POMIĘDZY OSOBAMI
OCZEKUJĄCYMI W KOLEJCE

ZAKRYĆ NOS I USTA MASECZKĄ
JEDNORAZOWĄ BĄDŹ
WIELORAZOWEGO UŻYTKU

1,5 m

ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE PŁYNEM
DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄCYM
SIĘ PRZED BIOBLIOTEKĄ

ZAŁOŻYĆ RĘKAWICZKI
JEDNORAZOWE
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JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W BIBLIOTECE ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
a) przestrzegania higieny kaszlu i kichania - nie kasłanie i nie kichanie w kierunku innych osób;
b) potwierdzenia swojej obecności na liście znajdującej się w Bibliotece poprzez obowiązkowe
wypełnienie każdej kolumny wskazanej w dokumencie;
c) używania własnych przyborów piśmienniczych;
d) w przypadku pojawienia się objawów chorobowych skierowania się do izolatorium mieszczącego
się na parterze, w którym to osoba z podejrzeniem zakażenia zobowiązana jest poczekać do czasu
zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego.

1,5 m

Limit osób przebywających w Bibliotece ustalono na 2 osoby, zachowujące
każdorazowo odstęp od siebie wynoszący co najmniej 1,5 m.

Czas przebywania w Bibliotece musi być ograniczony do minimum czasu
niezbędnego do wypożyczenia zbiorów.

Nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz sprzętu komputerowego
znajdującego się w Bibliotece.
OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI:
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników konieczne jest wcześniejsze rezerwowanie
zbiorów:

za pośrednictwem systemu
libra.net:
https://wsiiz.pl/biblioteka-przeglad

e-mailowo:
biblioteka@wsiiz.pl

telefonicznie:
22 856 70 77
22 662 24 26

20

JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI

W przypadku, gdy użytkownik chce wypożyczyć książki, ale nie posiada aktywnego konta w systemie
libra.net, bądź też nie zakładał konta osobiście w bibliotece, powinien skontaktować się
z pracownikiem biblioteki: biblioteka@wsiiz.pl, podając w wiadomości następujące dane: imię,
nazwisko, adres mailowy, numer albumu [w przypadku studenta/ słuchacza], adres zamieszkania.
Po zweryfikowaniu statusu studenta/ słuchacza/ pracownika konto zostanie założone.

Czytelnik może zamówić maksymalnie 2 pozycje.
Zamówienie będzie aktywne przez 3 dni od
momentu jego złożenia. Jeśli w tym czasie
czytelnik nie skontaktuje się z pracownikami
Biblioteki w celu umówienia terminu odbioru
wskazanych pozycji, zamówienie zostanie
anulowane.
Zbiory
można
wypożyczać
z Biblioteki zgodnie z zasadami: zapewnienia
bezpiecznego
dystansu
społecznoprzestrzennego i środków higieny, wcześniejszej
rezerwacji zbiorów online, zasłaniania nosa i ust,
noszenia rękawiczek ochronnych, zawieszenia
możliwości
korzystania
ze
zbiorów
bibliotecznych na miejscu.

Podczas przebywania w Bibliotece czytelnik
nie ma możliwości:
a) wybierania/ przeglądania książek w bibliotece
[wypożyczone będą tylko i wyłącznie zamówione
pozycje];
b) dokonywania zmiany zamówionych pozycji
książkowych;
c) robienia zdjęć, notatek;
d) wnoszenia własnego sprzętu komputerowego.

Ostatni czytelnik może wejść do Biblioteki
najpóźniej na 30 min. przed jej zamknięciem.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

W czasie trwającego stanu epidemii

COVID-19 Biblioteka będzie otwarta w następujących dniach i godzinach:
a) środa i piątek w godz. 8:00-16:00,
b) sobota w godz. 9:00-17:00 [pracująca 3, 4 i 5 w miesiącu],
c) niedziela w godz. 9:00 – 17:00 [pracująca 1 i 2 w miesiącu].
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JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZWRACANYMI ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI
Czytelnik, zwracając zbiory biblioteczne, jest zobowiązany do przestrzegania zasad zapewnienia
bezpiecznego dystansu społeczno-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki
oraz do wykonania następujących czynności:

Włożenie książek do jednego opakowania, tak by były szczelnie zamknięte.
Opakowanie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer
albumu, adres mailowy, sygnaturę zwracanych książek.

Czytelnik może dokonać zwrotu książek [na własny koszt] poprzez Pocztą Polską lub kurierem,
o czym powinien poinformować e-mailowo/telefonicznie pracowników Biblioteki. Wówczas
student/ słuchacz powinien dokonać następujących czynności:

Zbiory powinny być włożone do jednego opakowania tak, by były szczelnie
zamknięte. Opakowanie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko,
numer albumu, adres mailowy, sygnaturę zwracanych książek.

Adres do wysyłki:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Biblioteka
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18,
02-366 Warszawa

Przyjęte książki zostają odłożone na okres 3 dni do pudła lub na wydzielone półki, oznaczone
datą zwrotu. Bezwzględnie zwrócone książki muszą być odizolowane od innych egzemplarzy.
Przed rozpakowaniem książek należy dokładnie zdezynfekować opakowanie, w którym zostały
dostarczone.

22

JAK ZŁOŻYĆ PRACĘ
DYPLOMOWĄ

DO DZIAŁU NAUKI MA WSTĘP WYŁĄCZNIE OSOBA:
a) zdrowa, tj. osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną oraz osoba, która nie przebywała w bezpośrednim kontakcie
z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach
domowych, osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych,
b) która ustaliła termin swojej wizyty z pracownikiem Działu Nauki.
Termin należy ustalić mailowo, kontaktując się na obowiązujące
dotychczas e-maile. Osoba, która nie dokona w/w czynności
nie zostanie przyjęta.

OSOBY, SKŁADAJĄCE PRACE DYPLOMOWE, MUSZĄ WE
WŁASNYM ZAKRESIE WYPOSAŻYĆ SIĘ W:

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POSTACI MASECZKI
I RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH
PRZED WEJŚCIEM DO DZIAŁU NAUKI NALEŻY:

ZACHOWAĆ ODSTĘP CO NAJMNIEJ
1,5 M POMIĘDZY OSOBAMI
OCZEKUJĄCYMI W KOLEJCE

ZAKRYĆ NOS I USTA MASECZKĄ
JEDNORAZOWĄ, BĄDŹ
WIELORAZOWEGO UŻYTKU

1,5 m

ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE PŁYNEM
DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄCYM
SIĘ PRZED DZIAŁEM NAUKI

ZAŁOŻYĆ JEDNORAZOWE
RĘKAWICZKI
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JAK ZŁOŻYĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DZIALE NAUKI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
a) przestrzegania higieny kaszlu i kichania - nie kasłanie i nie kichanie w kierunku innych osób;
b) potwierdzenia swojej obecności na liście znajdującej się w Dziale Nauki poprzez obowiązkowe
wypełnienie każdej kolumny wskazanej w dokumencie;
c) używania własnych przyborów piśmienniczych;
d) w przypadku pojawienia się objawów chorobowych skierowania się do izolatorium mieszczącego
się na parterze, w którym to osoba z podejrzeniem zakażenia zobowiązana jest poczekać do czasu
zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego.

1,5 m

Limit osób przebywających w dziale nauki ustalono na 2 osoby, zachowujące
każdorazowo odstęp od siebie wynoszący co najmniej 1,5 m.

Czas przebywania w Dziale Nauki musi być ograniczony do minimum czasu
niezbędnego do złożenia pracy dyplomowej.

Nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz sprzętu komputerowego
znajdującego się w Dziale Nauki.

Składanie prac dyplomowych odbywa się w specjalnie do tego przygotowanej
strefie, oddalonej od miejsca pracy poszczególnych pracowników.

PAMIĘTAJ
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OBSŁUGA STUDENTÓW
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi studentów
konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu
złożenia
pracy
dyplomowej
e-mailowo:
dyplomanci@wsiiz.pl.
Student, składający pracę dyplomową, powinien
posiadać
komplet
dokumentów
wymienionych
w § 9 Regulaminu organizacji procesu dyplomowania
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
uchwalonego przez Senat WSIiZ na posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia 2019 r. [Uchwała Senatu Wyższej
Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nr 23/2019].
W
związku
z
ograniczoną
pracą
działów
administracyjnych wszyscy studenci składający
dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu
dyplomowego, zwolnieni są z obowiązku złożenia
karty obiegowej. Wszystkie formalności związane
ze skompletowaniem niezbędnych podpisów realizują
pracownicy Działu Nauki przed umówionym terminem
wizyty studenta. W dniu złożenia pracy dyplomowej
student otrzymuje kartę obiegową do wglądu.
W związku ze stanem epidemicznym zezwala się na
składanie prac dyplomowych bez podpisu promotora,
który zostanie uzupełniony w późniejszym terminie.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia pracy
dyplomowej powinny zostać zamknięte w szczelnym
opakowaniu, które otwierają pracownicy Działu Nauki
dopiero w momencie ich przyjmowania.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji
przez pracownika Działu Nauki student jest
zobligowany do opuszczenia pomieszczenia bez
możliwości
zabrania
wcześniej
złożonych
dokumentów oraz umówienie się na kolejny termin
wizyty w Dziale Nauki. W czasie składania
dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do
egzaminu dyplomowego pracownik Działu Nauki
jest upoważniony do niesprawdzania danych
zapisanych na płycie CD. W sytuacji, gdy po okresie
wymaganej kwarantanny i weryfikacji dokumentów,
zostaną wykryte rozbieżności pomiędzy pracą
w wersji drukowanej, a zapisaną na nośniku
elektronicznym, student zostanie wezwany do
uzupełnienia braków w trybie natychmiastowym po
uzgodnieniu terminu wizyty.
Przyjęte dokumenty są przechowywane w specjalnie
do tego przeznaczonym miejscu, gdzie są poddane
3-dniowej kwarantannie. Dopiero po tym czasie
dokumentacja jest ponownie weryfikowana przez
pracowników i przekazywana do kolejnych
czynności administracyjnych.
Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust
oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez
pracowników Działu Nauki w momencie kontaktu
ze
studentami
i
składanymi
przez
nich
dokumentami.
Ostatni student może rozpocząć składanie
dokumentów najpóźniej na 45 min. przed
zamknięciem Działu Nauki.
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GODZINY OTWARCIA DZIAŁU NAUKI
W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 składanie prac dyplomowych będzie możliwe w terminach
wskazanych na stronie wsiiz.pl, z wyłączeniem niżej wymienionych dni – przeznaczonych tylko i wyłącznie
na bieżącą obsługę studentów/ słuchaczy i nauczycieli akademickich.
a) środa i piątek w godz. 8:00-16:00,
b) sobota w godz. 9:00-17:00 [pracująca 3, 4 i 5 w miesiącu],
c) niedziela w godz. 9:00 – 17:00 [pracująca 1 i 2 w miesiącu].
Student, składający pracę dyplomową wraz z wymaganymi dokumentami, powinien pojawić się
w siedzibie Uczelni nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty.

ZDALNA WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW
Student, może złożyć komplet wymaganych dokumentów [na własny koszt] poprzez przesłanie
dokumentacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, o czym powinien poinformować
e-mailowo/ telefonicznie pracowników Działu Nauki. Wówczas student/ słuchacz powinien dokonać
następujących czynności:

Dokumenty powinny być włożone do jednego opakowania, tak by były szczelnie
zamknięte. Opakowanie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko,
numer albumu.

Adres do wysyłki:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Dział Nauki
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18,
02-366 Warszawa

Przyjęte dokumenty są przechowywany w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, gdzie są poddane
3-dniowej kwarantannie. Dopiero po tym czasie dokumentacja jest ponownie weryfikowana przez
pracowników i przekazywana do kolejnych czynności administracyjnych.
Przed rozpakowaniem dokumentów należy dokładnie zdezynfekować opakowanie, w którym zostały
dostarczone.
Przed przekazaniem kompletu dokumentów drogą listowną, student wysyła ich skany na adres:
dyplomanci@wsiiz.pl w celu ich weryfikacji. Wysłanie dokumentów drogą listowną jest możliwe dopiero
po uzyskaniu mailowej akceptacji dla przedstawionych dokumentów w wersji elektronicznej.
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JAK WYGLĄDA PROCES
PRZEPROWADZENIA
EGZAMINU
DYPLOMOWEGO
ZASADY UCZESTNICTWA W EGZAMINIE
DYPLOMOWYM NA STUDIACH I I II STOPNIA ORAZ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W FORMIE
TRADYCYJNEJ
W egzaminach uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie osoby:
zdrowe, tj. osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoby, które nie
przebywały w bezpośrednim kontakcie z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
osoby nie objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Student/ Słuchacz powinien stawić się na egzamin 15 minut przed przewidzianym terminem jego
rozpoczęcia.
Każdy student/ słuchacz przebywający na terenie Uczelni powinien zastosować się do zapisów procedury
ochrony zdrowia i zasad bezpieczeństwa przed zarażaniem COVID-19 interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych przebywających na terenie Uczelni w czasie epidemii stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr
23/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia i Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
W miejscach organizowania egzaminów nie mogą przebywać osoby nieuprawnione do pobytu na ternie
Uczelni tj. nie będące studentami/ słuchaczami/ nauczycielami akademickimi/ pracownikami
administracyjnymi.

STUDENT/ SŁUCHACZ UCZESTNICZĄCY W EGZAMINIE POWINIEN

długopis/ ołówek

notatnik

PRZED WEJŚCIEM NA EGZAMIN

poddać się pomiarowi
student/ słuchacz powinien
temperatury wykonywanemu przez członka
zdezynfekować dłonie
Komisji Dyplomowej/ Egzaminacyjnej

złożyć pisemne
oświadczenie [załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 20/2020
Rektora WSIIZ
z dnia 7 września 2020 roku]
(Kliknij tu!)
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Wszyscy uczestnicy egzaminu w tym członkowie Komisji Dyplomowej/ Egzaminacyjnej oraz student/ słuchacz
powinni mieć zasłonięte nos i usta oraz zachować odpowiedni dystans społeczny, co najmniej 1,5m.
Osoby uczestniczące w egzaminie zobowiązane są do przestrzegania higieny kaszlu i kichania – nie kasłanie
i nie kichanie w kierunku innych osób.
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych skierować się do izolatorium mieszczącego się na poziomie
0 [Kampus nr 1] lub na poziomie 4 [Kampus nr 2], w którym to osoba z podejrzeniem zakażenia zobowiązana
jest poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia określa procedura postępowania w przypadku podejrzenia
wystąpienia zakażenia COVID-19 na terenie Uczelni stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 27/2020 Rektora
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.

NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA
STUDIACH I I II STOPNIA ORAZ EGZAMINU KOŃCOWEGO NA STUDIACH
PODYPLOMOWYCH W TRYBIE ONLINE
Egzamin dyplomowy na studiach I i II stopnia oraz egzamin końcowy na studiach podyplomowych może się
odbyć w trybie online tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy to student/ słuchacz z przyczyn od siebie niezależnych
nie może stawić się na uczelni w planowanym terminie egzaminu.
a) Decyzję o organizacji egzaminu w trybie online podejmuje Rektor lub Prorektor ds. Nauki w odpowiedzi na
pisemny wniosek złożony przez studenta/ słuchacza, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej
procedury.
b) Od decyzji, o której mowa w ust. 1a studentowi/ słuchaczowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy, który powinien zostać złożony za pośrednictwem Biura Spraw Studenckich.
c) Podjęta decyzja w trybie odwołania jest ostateczną.
Egzaminy w trybie online może być przeprowadzony
organizację wideokonferencji.

za pośrednictwem platform pozwalających na

Obie platformy działają na wszystkich urządzeniach, bez względu na system operacyjny.
Dopuszcza się możliwość wykorzystania przez uczestników egzaminu aplikacji mobilnych, które należy
wcześniej pobrać i zainstalować na sprzęcie wykorzystywanym podczas egzaminu.
Wszystkie osoby biorące udział w egzaminie, w tym student/ słuchacz, jak i członkowie komisji powinni
dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz łączem internetowym, pozwalającym na
przesyłanie danych video w dobrej jakości, zarówno dźwięku, jak i obrazu
Podczas transmisji egzaminu sylwetka studenta/ słuchacza powinna być ukazana od klatki piersiowej w
górę, z wyraźnie widoczną twarzą. Na powierzchni, na której znajduje się sprzęt multimedialny może pozostawać
tylko i wyłącznie notes z długopisem do zanotowania pytań egzaminacyjnych. Nie dopuszcza się korzystania
z żadnych dodatkowych pomocy dydaktycznych.
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W sytuacji, gdy egzamin został przerwany ze względu na zerwanie połączenia internetowego, pracownik
administracyjny odpowiedzialny za dbanie o prawidłową organizację i przebieg egzaminu, próbuje nawiązać
połączenie maksymalnie trzykrotnie w okresie 15 minut.
a)
Po upływie 15 minut i przy braku nawiązania połączenia ze studentem/ słuchaczem lub którymkolwiek z
członków komisji, podejmowana jest decyzja o przerwaniu egzaminu oraz konieczności wyznaczenia nowego
terminu – najpóźniej w ciągu 14 dni od przerwania egzaminu w pierwotnym terminie.
b)
Wznowienie egzaminu, nie jest traktowane jako kolejny termin egzaminu, a stanowi jego kontynuację. W
związku z tym student/ słuchacz ma obowiązek odpowiedzieć tylko i wyłącznie na pytania, na które wcześniej
nie rozpoczął udzielania odpowiedzi. W przypadku przerwania egzaminu dyplomowego istnieje konieczność
zadania nowych pytań – wylosowanych ustnie przez studenta/ słuchacza.

DZIAŁANIA PRZED EGZAMINEM
Student/ słuchacz jest powiadamiany o terminie egzaminu poprzez zamieszczenie harmonogramu
na stronie internetowej wsiiz.pl, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.
a) wraz z harmonogramem przekazywane są do wiadomości studenta/ słuchacza i członków
komisji instrukcje obsługi platform: ClickMeeting i/ lub CiscoWebex.

72h

42h

Najpóźniej na 72h przed planowanym terminem egzaminu, student/ słuchacz jest zobowiązany
do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 (kliknij tu)
- oświadczenie powinno zostać odręcznie podpisane przez studenta/ słuchacza oraz
zeskanowane i wysłane na adres: ewa.lesniewska@wsiiz.pl.
Najpóźniej na 42h przed planowanym terminem egzaminu, student/słuchacz otrzymuje niezbędne
dane, umożliwiające dołączenie do egzaminu w trybie online:
a) dane są przekazywane za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów:
e-dziekanat, na indywidualne konto studenta/ słuchacza, do którego nie mają dostępu osoby
trzecie,
b)
student/ słuchacz jest zobowiązany do zachowania poufności danych i ich nieudostępniania
osobom trzecim.

DZIAŁANIA PRZED EGZAMINEM
1.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną zatwierdzoną przez Rektora w
przypadku studiów I i II stopnia lub Komisją Egzaminacyjną w przypadku studiów podyplomowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastąpienia w egzaminie dyplomowym na
studiach I i II stopnia promotora/ recenzenta. Jeżeli ich nieobecności jest uzależniona od bieżącej sytuacji
epidemiologicznej w kraju, co powinno zostać udokumentowane do wiadomości Rektora.
a)
Decyzję w sprawie zastąpienia promotora/ recenzenta przez innego nauczyciela akademickiego,
posiadającego odpowiednie uprawnienia, wydaje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
b)
Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien zostać poinformowany o nieobecności
promotora i/ lub recenzenta oraz decyzji o zastępstwie, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu
dyplomowego.
3. Egzamin rozpoczyna pracownik administracyjny, odpowiedzialny za dbanie o prawidłową organizację i przebieg
egzaminu, który uruchamia transmisję online oraz funkcję nagrywania.
4.
Członkowie komisji i student/ słuchacz dołączają do spotkania w terminie zgodnym z opublikowanym
harmonogramem egzaminów.
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5.Udział w egzaminie w trybie online jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na jego rejestrację.
a) zgromadzone nagrania są przechowywane w teczce osobowej studenta/ słuchacza oraz nie mogą być
wykorzystywane do żadnych innych celów, które nie wynikają z zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce z dnia 20 lipca 2018 r. [Dz. U. 2018 poz. 1668] oraz aktów wykonawczych.
6. Po nawiązaniu połączenia przewodniczący komisji omawia przebieg egzaminu.
7. Pytania są zadawane studentowi/ słuchaczowi ustnie.
8. Pytania są protokołowane przez pracownika administracyjnego, odpowiedzialnego za dbanie
o prawidłową organizację i przebieg egzaminu.
9. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez studenta/ słuchacza, Przewodniczący Komisji informuje studenta/
słuchacza o zakończeniu tej części egzaminu i prosi o zakończenie udziału w transmisji online.
10. Po opuszczeniu zdalnego pokoju konferencyjnego przez studenta/ słuchacza, Komisja ustala oceny za
poszczególne odpowiedzi i sporządza protokół.
11. Sporządzony protokół z egzaminu organizowanego w trybie online, podpisuje pracownik administracyjny,
odpowiedzialny za dbanie o prawidłową organizację i przebieg egzaminu.
12.
Protokół zostaje zeskanowany, zaszyfrowany i wysłany na adresy mailowe członków komisji oraz adres
studenta/ słuchacza wskazany w oświadczeniu:
a) hasło do pliku jest zgodne z numerem albumu studenta/ słuchacza.

DZIAŁANIA PO EGZAMINIE

Egzamin dyplomowy uznaje się za zakończony po przekazaniu protokołu do wiadomości
studenta/ słuchacza i potwierdzeniu mailowym jego otrzymania.

Członkowie komisji są proszeni o potwierdzenie mailowe zapoznania się z protokołem i jego
akceptację.

Korespondencja mailowa wymieniona w pkt. 1 i 2, jest drukowana i dołączana do protokołu
egzaminacyjnego.

Wszyscy członkowie Komisji są
zobowiązani do uzupełnienia podpisów na protokole
papierowym, po zakończeniu stanu epidemii w kraju.
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SĄ PRAKTYKI

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wprowadza się procedurę organizacji studenckich praktyk
zawodowych w trybie zdalnym.

Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych w trybie zdalnym dotyczą studentów ostatnich semestrów
studiów I i II stopnia, których planowany termin ukończenia studiów przypada na dzień 31 marca 2021 r. lub 30
września 2021 r. , następujących kierunków:
a)
b)
c)
d)

dietetyka – studia I stopnia,
kosmetologia – studia I stopnia,
kosmetologia – studia II stopnia.
chemia kosmetyczna- studia I stopnia

Do odbycia studenckiej praktyki w systemie zdalnym uprawniony jest student, który dotychczas zrealizował co
najmniej 30% całego zakresu praktyki przewidzianej w programie studiów, w tym planie studiów w tradycyjnej
formie.
Odbycie studenckiej praktyki w systemie zdalnym nie jest obligatoryjne. Student uprawniony do odbywania
studenckiej praktyki w trybie zdalnym sam podejmuje ostateczną decyzję, składając oświadczenie stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Student nie może podjąć decyzji o realizacji części praktyki w systemie
zdalnym. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z realizacją studenckiej praktyki zdalnej w wymiarze
zatwierdzonym przez Prorektora ds. studenckich i organizacyjnych.
Za obsługę administracyjną dokumentacji dotyczącej studenckich praktyk zawodowych realizowanych w trybie
zdalnym odpowiada Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.
Za nadzór nad organizacją studenckich praktyk zawodowych realizowanych w trybie zdalnym odpowiada
Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych.

PAMIĘTAJ
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ORGANIZACJA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W TRYBIE ZDALNYM
Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego opracowuje
listy studentów uprawnionych do odbywania
studenckiej praktyki zawodowej w trybie zdalnym.
Ostateczne listy są zatwierdzane przez Prorektora
ds. studenckich i organizacyjnych – nadzorującego
proces odbywania studenckich praktyk zawodowych
w
WSIiZ.
Prorektor
ds.
studenckich
i organizacyjnych wraz z wybranymi nauczycielami
akademickimi, posiadającymi, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w zakresie treści
właściwych dla danego modułu praktyki, opracowują
indywidulane ścieżki odbycia studenckiej praktyki
zawodowej w trybie zdalnym dla każdego studenta.
Indywidualne ścieżki odbycia studenckiej praktyki
zawodowej w trybie zdalnym są opracowywane
w postaci kart praktyk.
Opracowane i zatwierdzone przez Prorektora
ds. studenckich i organizacyjnych karty praktyk
trafiają do studentów na indywidualne adresy
mailowe.
W ciągu 14 dni od dnia odebrania wiadomości
mailowej student jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia potwierdzającego chęć przystąpienia
do realizacji studenckiej praktyki zawodowej
w trybie zdalnym. Student powinien przekazać do
Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego wszystkie
projekty, które zostały mu zlecone, mailowo lub
listownie – w zależności od czynności do wykonania,
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
złożenia pracy dyplomowej.

Student
jest
zobligowany
do
uczestnictwa
w webinariach, jeżeli taka forma nabycia efektów
uczenia się została wskazana w indywidualnych
kartach praktyk. Terminy webinariów wraz z danymi
do logowania zostaną przekazane do wiadomości
studentów bezpośrednio na indywidualne skrzynki
mailowe. Podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki
zawodowej jest złożenie kompletu wymaganych
projektów oraz uczestnictwo we wszystkich
webinariach [jeżeli dotyczy]. Jakiekolwiek braki
skutkują
niezaliczeniem
studenckiej
praktyki
zawodowej i skierowaniem studenta do odbycia
studenckiej praktyki zawodowej w tradycyjnej formie.
Ostateczną decyzję o zaliczeniu studenckiej praktyki
zawodowej podejmuje Prorektor ds. studenckich
i organizacyjnych po konsultacji z nauczycielami
akademickimi, posiadającymi, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w zakresie treści
właściwych dla danego modułu praktyki. Student
jest informowany o zaliczeniu/ niezaliczeniu
studenckiej praktyki zawodowej za pośrednictwem
informatycznego systemu obsługi studiów.

Wzór oświadczenia potwierdzającego chęć przystąpienia do realizacji studenckiej praktyki zawodowej w trybie
zdalnym stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora w sprawie przyjęcia procedury organizacji studenckich
praktyk zawodowych w trybie zdalnym – do pobrania na stronie: https://wsiiz.pl/bezpieczenstwo-koronawirus
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JAK ORGANIZOWANA
JEST SESJA
EGZAMINACYJNA
Sesja egzaminacyjna organizowana jest w trybie zdalnym.
Sesja egzaminacyjna zostanie podzielona na:
sesję podstawową

dla modułów i form zajęć realizowanych w tradycyjnej formie,
dla modułów i form zajęć realizowanych w trybie zdalnym,

sesję poprawkową
dla modułów i form zajęć realizowanych w tradycyjnej formie,
dla modułów i form zajęć realizowanych w trybie zdalnym

ORGANIZACJA SESJI EGZAMINACYJNEJ W TRYBIE ZDALNYM
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zawierające: nazwę modułu, imię i nazwisko prowadzącego, formę
zaliczenia/ egzaminu, termin zaliczenia/ egzaminu w systemie synchronicznym i asynchronicznym, są
udostępniane do wiadomości studentów/ słuchaczy w informatycznym systemie obsługi studiów najpóźniej
na 14 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem.
Dane do logowania w przypadku zaliczeń/ egzaminów realizowanych w trybie synchronicznym zostaną
udostępnione do wiadomości studentów/ słuchaczy w informatycznym systemie obsługi studiów
najpóźniej na 7 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem.
Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym może odbywać się w systemie:
synchronicznym,
asynchronicznym.
Zaliczenia i egzaminy realizowane w systemie synchronicznym mogą odbywać się tylko i wyłącznie za
pośrednictwem rekomendowanych przez Uczelnię/ Rektora platform, tj. ClickMeeting i CiscoWebex .

Obie platformy działają na wszystkich urządzeniach, bez względu na system operacyjny.
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Nie rekomenduje się wykorzystywania w czasie
zaliczeń/ egzaminów aplikacji mobilnych, które mogą
utrudnić sprawne uzupełnianie udostępnionych
testów w przypadku pisemnej formy zaliczenia/
egzaminu. Wszyscy uczestnicy zaliczenia/ egzaminu
powinni dysponować komputerem oraz łączem
internetowym, pozwalającym na przesyłanie danych
video i plików tekstowych.
Dla
uczestników
zaliczeń/
egzaminów
przeprowadzanych w formie pisemnej zostaną
udostępnione specjalnie opracowane instrukcje, do
których należy się zastosować. Po zalogowaniu się
do platformy należy podać swoje imię i nazwisko oraz
numer albumu studenta/ słuchacza. Brak podania
danych pozwalających na identyfikację studenta/
słuchacza będzie skutkowało utratą terminu
zaliczenia/ egzaminu zarówno w sesji podstawowej,
jak i poprawkowej.

Studenci/ słuchacze są zobowiązani do zalogowania
się do wskazanej w harmonogramie platformy
w wyznaczonym terminie.
Brak zalogowania się będzie skutkowało utratą
terminu zaliczenia/ egzaminu zarówno w sesji
podstawowej, jak i poprawkowej. Studenci/ słuchacze
zgłaszający brak dostępu do infrastruktury technicznej
pozwalającej na uczestnictwo w zaliczeniu/ egzaminie
w systemie synchronicznym, mogą wnioskować do
Rektora o wyznaczenie indywidualnego terminu
zaliczenia/ egzaminu ustnego przeprowadzonego
w tradycyjnej formie.
Termin zostanie wskazany odgórnie przez Rektora
i nie będzie podlegał zmianom, ze względu na
konieczność zastosowania wszystkich niezbędnych
środków bezpieczeństwa.

Do przeprowadzenia zaliczenia/ egzaminu w systemie asynchronicznym wykorzystuje się: system
informatyczny do obsługi studiów, indywidualne adresy mailowe studentów oraz adresy służbowe
nauczycieli akademickich.

Zaliczenia/ egzaminy realizowane w systemie asynchronicznym mogą polegać na: wykonaniu
indywidualnego/ grupowego projektu [przy projekcie grupowym należy wskazać procent
zaangażowania każdego ze studentów/ słuchaczy], przygotowaniu sprawozdania z realizacji
zadanych czynności o charakterze praktycznym, opracowaniu pisemnej pracy na zadany temat,
rozwiązaniu zadań obliczeniowych.
Forma zaliczenia/ egzaminu realizowanego w systemie asynchronicznym jest określona w
harmonogramach sesji egzaminacyjnej udostępnionych w internetowym systemie obsługi studiów.
Obszary tematyczne prac do opracowania mogą zostać opublikowane w internetowym systemie
obsługi studiów lub przesłane na indywidualne adresy mailowe studentów/ słuchaczy i/lub
grupowe adresy mailowe poszczególnych grup studenckich.
Indywidualnie/ grupowo opracowane prace powinny zostać wysłane przez studentów/ słuchaczy na
adresy mailowe nauczycieli akademickich wskazane w harmonogramach sesji egzaminacyjnej.
Nieprzekazanie w wyznaczonym terminie zrealizowanych prac będzie skutkowało utratą terminu
zaliczenia/ egzaminu zarówno w sesji podstawowej, jak i poprawkowej.
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W przypadku modułów, gdzie na ocenę końcową składa się ocena z formy zajęć realizowanych w trybie
stacjonarnym oraz ocena z formy zajęć realizowanych w trybie zdalnym:
Student/ słuchacz jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu, również przed odbyciem zajęć
specjalistycznych/ laboratoryjnych/ warsztatowych i klinicznych.
Uzyskana ocena z egzaminu będzie ostatecznie uwzględniona w protokole sesji egzaminacyjnej i na
karcie okresowych osiągnięć studenta, po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia zajęć
specjalistycznych/ laboratoryjnych/ warsztatowych i klinicznych.
Ocena z egzaminu widoczna w internetowym systemie obsługi studiów, nie stanowi podstawy do
zaliczenia modułu aż do momentu uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia zajęć specjalistycznych/
laboratoryjnych/ warsztatowych i klinicznych.
W przypadku zaliczenia zajęć specjalistycznych/ laboratoryjnych/ warsztatowych organizowanych na terenie
Uczelni:
podstawą do zaliczenia nie może być tylko i wyłącznie obecność na zajęciach studenta/słuchacza;
nieobecność nie może być podstawą do nie klasyfikacji studenta/ słuchacza
zaliczenia/ modułu,

i niedopuszczenia do

weryfikacja efektów uczenia się/ kształcenia studentów/ słuchaczy obecnych na zajęciach odbywa się
na zasadzie oceny bieżącej [za wykonywane czynności],
weryfikacja efektów uczenia się/ kształcenia na zasadzie oceny bieżącej [za wykonane czynności]
dotyczy studentów/ słuchaczy, którzy zrealizowali co najmniej 50% zajęć w tradycyjnej formie,
weryfikacja efektów uczenia się/ kształcenia studentów/ słuchaczy nieobecnych na zajęciach odbywa
się zdalnie z wykorzystaniem platform ClickMeeting [forma ustna i pisemna] i CiscoWebex [forma ustna].
W terminach ustalonych przez nauczyciela akademickiego student/ słuchacz przystępujący do
weryfikacji efektów uczenia się/ kształcenia w trybie zdalnym, powinien wykazać się wiedzą nabytą
z instrukcji do czynności praktycznych realizowanych w czasie zajęć, będących opracowaniem własnym
nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć.
Postanowienia dotyczące zaliczenia zajęć specjalistycznych/ laboratoryjnych/ warsztatowych
organizowanych na terenie Uczelni nie dotyczą uczestników projektu dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologii w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.
Każdorazowy przypadek nieobecności powyżej 20% całego wymiaru zajęć powinien być zgłaszany
i usprawiedliwiany na podstawie stosownej procedury na adres mailowy: biuro.powr@wsiiz.pl.
Studenci/ słuchacze otrzymają wyniki przeprowadzonych
zaliczeń/ egzaminów za pośrednictwem indywidualnych
kont w systemie informatycznym obsługi studiów
najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym
odbyło się zaliczenie/ egzamin. Studenci/ słuchacze
mają prawo
w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników do wglądu do swoich prac.

W tym celu należy skontaktować się z nauczycielem
akademickim odpowiedzialnym za przeprowadzenie zaliczenia/
egzaminu. Elektroniczne dane z przeprowadzonych zaliczeń/
egzaminów w trybie zdalnym będą przechowywane na
rekomendowanych platformach do dnia 31 października 2021 r.
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Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia
20 lipca 2018 r. zapomogę może otrzymać student, który znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest
udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej oraz złożyć
wniosek o przyznanie zapomogi.
PRZEZ PRZEJŚCIOWO TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ NALEŻY ROZUMIEĆ:

śmierć członka najbliższej rodziny,
urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,
chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.
Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego obowiązującego na danym kierunku
studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100% rocznego czesnego.
Student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np.
z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny. Sam fakt przejściowo trudnej
sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle
przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta, tak by
można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej student powinien
ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.
Do 20 października 2020 r.
elektronicznie - stypendium dla osób
niepełnosprawnych, stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;
Adres mailowy: stypendia@wsiiz.pl

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021
dostępny do pobrania na stronie:
https://wsiiz.pl/53-o-uczelni/dzial-stypendiow/1122-zapomoga
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OBSŁUGA INTERESARIUSZY
Ostatni interesariusz może wejść na 60 min przed zamknięciem działu
W celu umówienia spotkania z pracownikiem Działu Stypendiów należy
wysłać na adres stypendia@wsiiz.pl. Wizytę uznaje się za umówioną po
otrzymaniu potwierdzenia od pracownika Działy Stypendiów

GODZINY OTWARCIA
W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19
Dział Stypendiów będzie otwarty w następujących dniach i godzinach:
a) środa w godz. 9:00-17:00,
b) czwartek w godz. 9:00-17:00
c) piątek w godz. 9:00-17:00

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW
Studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów:
mailowo – wysyłając komplet dokumentów na adres: stypendia@wsiiz.pl
listownie - wysyłając komplet dokumentów na adres:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Dział Stypendiów
Al.Jerozolimskie 195a,
02-222 Warszawa
osobiście – tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy to pojawiają się
trudności z prawidłowym wypełnieniem stosownych wniosków, czy też
skompletowaniu wymaganych dokumentów.
Student składający wniosek o przyznanie stypendium lub innej formy świadczeń osobiście
jest zobowiązany do przestrzegania zachowania zasad oraz do wykonania następujących czynności:
Włożenie kompletu dokumentów do jednego opakowania tak, by były szczelnie zamknięte.
Opakowanie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer albumu, adres mailowy.

Przyjęte dokumenty zostają odłożone na okres 3 dni na wydzielone półki, oznaczone datą przekazania. Przed rozpakowaniem dokumentów należy dokładnie zdezynfekować opakowanie, w którym zostały
dostarczone.
Stwierdzone przez pracownika Działu Stypendiów braki w dokumentacji mogą być tylko
uzupełniane drogą mailową.

i wyłącznie
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DO DZIAŁU STYPENDIUM MA WSTĘP WYŁĄCZNIE OSOBA:
a) zdrowa, tj. osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoba, która nie
przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
b) która ustaliła termin swojej wizyty z pracownikiem Działu Stypendiów. Termin należy ustalić mailowo
kontaktując się na obowiązujące dotychczas e-maile. Osoba, która nie dokona w/w czynności, nie zostanie
przyjęta.
OSOBY, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI
MUSZĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE WYPOSAŻYĆ SIĘ W:

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POSTACI MASECZKI
I RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH
PRZED WEJŚCIEM DO DZIAŁU STYPENDIÓW NALEŻY:

ZACHOWAĆ ODSTĘP CO NAJMNIEJ
1,5 M POMIĘDZY OSOBAMI
OCZEKUJĄCYMI W KOLEJCE

ZAKRYĆ NOS I USTA MASECZKĄ
JEDNORAZOWĄ, BĄDŹ
WIELORAZOWEGO UŻYTKU

1,5 m

ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE PŁYNEM
DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄCYM
SIĘ PRZED DZIAŁEM NAUKI

ZAŁOŻYĆ JEDNORAZOWE
RĘKAWICZKI

a) przestrzegania higieny kaszlu i kichania - nie kasłanie i nie kichanie w kierunku innych osób;
b) potwierdzenia swojej obecności na liście znajdującej się w Bibliotece poprzez obowiązkowe
wypełnienie każdej kolumny wskazanej w dokumencie;
c) używania własnych przyborów piśmienniczych;
d) w przypadku pojawienia się objawów chorobowych skierowania się do izolatorium mieszczącego się
na 4 piętrze [Kampus 2], w którym to osoba z podejrzeniem zakażenia zobowiązana jest poczekać do
czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego.
Limit osób przebywających w Dziale Stypendiów ustalono na jedną

Czas przebywania w Dziale Stypendiów musi być ograniczony do minimum czasu
niezbędnego do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi
dokumentami
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WIARYGODNE
ŹRÓDŁA
INFORMACJI
Jeśli masz takie objawy jak:

DUSZNOŚĆ

STAN PODGORĄCZKOWY
(TEMPERATURA POWYŻEJ 38°C)

OBJAWY PRZEZIĘBIENIOWE

Zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywołanymi przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

bóle mięśni

ogólne zmęczenie

utrata smaku lub węchu

wysypka skórna

Jeśli masz takie objawy:
Zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich
objawach.
Własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem
obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod
żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten
sposób narażasz innych na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji
sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej
postępować.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia:

800 190 590
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIA

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Stacje sanitarno - epidemiologiczne

Teleporady - rejestr placówek podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ)

Ochrona przed koronowirusem

Materiały filmowe:

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO
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PRZYDATNE
INFORMACJE
ORGANIZACJA STUDIÓW I PRACY
W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII
I ZDROWIA W WARSZAWIE
W ZWIĄZKU Z SARS-COV-2

F&Q - BEZPIECZEŃSTWO NA
UCZELNI W CZASIE PANDEMII

PLAN HIGIENY DLA SALONÓW
KOSMETYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO
W GABINECIE KOSMETYCZNYM

WYTYCZNE
PRZECIWEPIDEMICZNE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO Z DNIA 13 MAJA
2020 R. DLA FUNKCJONOWANIA
GASTRONOMII W TRAKCIE
EPIDEMII SARS-COV-2

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
W DOBIE EPIDEMII
KORONOWIRUSA
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Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02 - 366 Warszawa
tel.: +48 22 646 20 60
fax: +48 22 646 34 18
wsiiz.pl
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