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INSTRUKCJA SKŁADAN lA PRAC DYPLOMOWYCH

\Ą/ TRAKC|E EPlDEMll Covl}l9

§l
lnformocio o procedurze

l. Instrukcio skłodonio proc dyplomowych w trokcie epidemii COVI}'|9 dlo procowników

Dziołu Nouki oroz dyplomontow określo worunk] i zosody bezpieczeństwo skłodonic grzez

siudentow dokumentocii niezbędnei do przystqpienio do egzominu dyplomowego,

§2
Zo pewn ie n ie bezp iecznego dyslo ns u społecmoprzestrzen nego

i środków higieny dło osób skłodoiqcych proce dyplomowe

] , Do Dziołu Nouki mo wsięp wyłqcznie osobo:

o}zdrowo, t]. osobo bez obiowow chorobowych sugeruiqcych chorobę zakoźnqoroz osobo,

kioro nie przebyłvoło w bezpośrednim kontokcie z osobq odbywo]qcq kworontonnę Iub

izolocię w worunkoch domowych, osobo nie obięto kworonionnq lub izoloclq w worunkoch

domowych,

b) ktoro ustoliło termin swoie| wizyty z procownikiem Dziołu Nouki, Termin nolezy ustolić

moilowo kontoktujqc się no obowiqzuiqce dolchczos e-moile. Osobo, kioro nie dokono

w/w czynności nie zostonie przylęto,

2. Csoby, skłodoiqce proce dyplomowe muszq we włosnym zokresie wyposozyć się w:

o) środki ochrony indywiduolnej w postoci moseczk; i rękowiczek iednorozowych.

3. Przed weiściem do Dziołu Nouki nolezy:

oJ zochowoć odstęp co noimniei 1 ,5 m pomiędzy osobomi oczekuiqcymi w koleice zgodnie

zoznlczeniomi poziomymi przed Dzicłem Nouki;
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6) zdezynfekowoć dłonie płynem dezynfekuiqcym znoiduiqcym się przed weiściem do Dziołu

|\o uk t;

c) zokryć nos i usto iednorozowq, bqdż wielorozowq moseczkq;

d) założyc iednorozowe rękowiczki.

4. Osoby przebywoicce w DzioIe Nouki zobowiqzone sq do:

o) przestrzegonio higieny koszlu i kichonio - nie kosłonie i nie kichonie w kierunku innych osob;

b) potwierdzenio swojei obecności no liście znoiduiqcei się w Dziole Nouki poprzez

obowiqzkowe wypełnienie kozdei kolumny wskozonei w dokumencie;

c) uzywonio włosnych przyborow piśmienniczych;

d) w przypodku poiowienio się oblowow chorobowych skierowoć slę do izolotorium

mieszczqcego się no poziomie 0 w pomieszczeniu 0.1Ą, w ktorym to osobo

z godeirzeniem zokozenio zobowlqzono iest poczekoć do czosu zor9onizowonio

tronsporlu indyłviduolnego do domu lub oddziołu zokoźnego.

5, Posiępowonie w przypodku podeirzenio zakożenia określo procedura postępowania

w prz/padku podeirzenia wystqpienia ,zaka,zenia COWD|9 na lerenie Uczelni przyięto

Zorzqdzeniem nr 15/2020 Rektoro \Nyższei Szkoły lnzynierii i Zdrowio w Worszowie z dnio

20 moio 2O2O r,

ó. Limit osob przebywoiqcych w Dziole Nouki ustolono no 2 osoby zochowuiqce kozdorozowo

odsięp od siebie wynoszqcy co no;mniei ],5 m.

7. Nie mo mozliwości korzystonio ze splzęiu komputerowego znoiduiocego się

w Dziole Noukl.

8, Czos przebyrłonio w Dziole Nouki musi być ogroniczony do minimum no okres niezbędny

do przyjecio wymogonego kompletu dokumentow.

9. Skłodonie proc dyplomowych odbywo się w speciolnie do tego przygoiowonei strefie,

oddolonej od mieisco procy poszczegolnych procownikow.

§3
Obsługo studentów

l . W celu zopewnienio bezpiecznei obsługi sludentów konieczne iest wcześnieisze

zOrezerwowonie terminu złożenia procy dyplomowej e-moilowo: :,ll,...,..,._:...,,.,],,..,:,_,..,

2. Student skłodojqcy procę dyplomowq powinien posiodoć komplei dokumentow

wymienionych w § 9 Regulominu orgonizocii plocesu dyplomowonio w Wyzszej Szkole
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lnzynierii i Zdrowio w Worszowie uchwolon ego ?rzez Senot WSliZ no posiedzeniu w dniu

30 kwietnio 2O19 r. [Uchwoło Senotu Wyższel Szkoły lnzynierii i Zdrowio w Worszowje

nr 20/20191,

3, W zwiqzku z ograniczonq procq dziołow odminlsirocyinych wszyscy siudenci skłodoiccy

dokumeniy niezbędne do przystqpienio do egzominu dyplomowego, zwolnieni

sq z obowiqzku złożenia koĘ obiegowei. Wszysikie formolności zwiqzone

z skompletowoniem niezbędnych podpisow reolizuiq procownicy Dz]ołu Nouki przed

umówionym ierminem wizy|,1siudento. W dniu złożenics procy dyplomowei siudent otrzymuie

kortę obiegowq do wglqdu.

4. W zwiqzku ze stonem epidemicznym zezwalo się no skłodonie prcc dyplomowych

bez podpisu promotoro, kióry zostonie uzupełniony w póznieiszym terminie.

5, Wszysikie dokumenly niezbędne do złożenia procy dyplomowei powinny zosioć zomknięie

w szczelnym opokowoniu, ktore otwieroiq procownicy Dziołu Nouki dopiero w momencie

ich prryimowonio,

ó. W przypodku s]"wierdzenio brokow w dokumentocli przez procowniko Dziołu Noukl student

iesi zob|igowony do opuszczenio pomieszczenio, bez mozliwości zobronio wcześnie1

złożonyc|, dokumeniow oroz umówienie się no koleiny iermin wizyiy w Dzjole Nouki.

7, W czosie skłodonio dokumeniocii niezbędne1 do przystqpienio do egzominu dyplomowego,

procownik Dziołu Nouki iest upowozniony do niesprowdzonio donych zopisonych no płycie

CD. W sytuocii, gdy po okresie wymogonei kworontonny i weryfikocli dokumentow zostonq

wykryte rozbiezności pomiędzy procq w wersii drukowone1, o zopisonq no nośniku

elektronicznym studeni zosionie wezwony do uzupełnienio brokow w trybie

nolchmiosto\Ąrym po uzgodnieniu terminu wizyly

B, Przyięie dokumenty sq przechowywone w speciolnie do tego 1lzeznaczanym mieiscu , gdzie

sq poddone 3dniowei kworontonnje. Dopiero po lym czosie dokumentocio iest ponownie

wery.fikowon a przez procownikow i przekozywono do koleinych czynności

odmin lst,ocyInych.

9. Wprowodzo się obowiqzek zosłonionio noso i ust oroz noszenio rękowiczek ochronnych

przez ?lacowników Dziołu Nouki w momencie kontoktu ze studentomi i skłodonymi grzez

nich dok.lmenlomi,

l0.Csiotni student moze rozpoczqć skłodonie dokumentow noipozniei no 45 min. przed

zomknięciem Dziołu Nouki.
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§4

Godziny otworcio

W czosie trwojqcego stonu epidemii COVI}l9 skłodonie proc dyplomowych będzie

mozliwe w terminoch wskozonych no sironie wsiiz.pl, z wyłączeniem nizei wymienionych

dni - plzeznoczonych tylko i wyłqcznie no biezqcq obsługę studentów,/ słuchoczy

i nouczyciell okodemickich.

o) środo w godz. 8:00-1ó:O0

b) soboto w godz. 9:OGlZ:00 fprocuioco 3.4,5 w miesiqcu]

c} niedzielowgodz.9:00- 17:0O |proculqco ] i2w miesiqcu].

Student skłodoiqcy procę dyplomowq wroz z wymogonymi dokumeniomi powinien poiowic

się w siedzibie Uczelnl nie wcześniei niz 15 minut przed wĄ/znoczonq godzinq wizyty,

§5

Zdo lno weryf ikocio kompletności dokumentów

Studeni może złoĄć komplet wymogonych dokumeniów (no włosny koszi} poprzez

przesłonie dokumentocii zo pośredniciwem ?ocz\ Polskie1 lub firmy kurierskiei, o czym

powinien poinformowoć e-moilowo/telefonicznie procowników Dziołu Nouki. Wowczos

uzytkownik powinien dokonoć nosiępuiqcych czynności:

o} dokumenty powinny byc włozone do iednego opokowonio tok, by były szczelnie

zomknięte. Opokowonie musi zowieroć nostępuiqce informocie: inię i nozwisko, numer

olbumu.

b) odres do wysyłki:

vVynza szkoło lnżr/nierii i zdrowio

Dzioł Nouki

ul. Bitwy Worszowskiei 'l920 nr l 8,

02-366 Worszowo

Przyięte dokumenty sq przechowywony w speciolnie do tego przeznoczonym mieiscu, gdzie

sq poddone 3dniowej kworontonnie. Dopiero po ]ym czosie dokumenlocjo iesi ponownie

weryfikowona przez procowników i przekozywono do koleinych czynności

odministrocyinych. Przed rozpokowoniem dokumenlow nolezy dokłodnie zdezynfekowoć

opokowonie, w którym zostoly dostorczone.

Przed przekozoniem kompletu dokumentów drogq listownq, student wysyło ich skony

no odres: Ąplomonci@ur;iiz,pl w celu ich weryfikocji. Wysłonie dokumentów droqq

2.

2.

J.

l.
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listownq iesi mozliwe dopiero po uzyskoniu moilowei okceptocji dlo przedstowionych

dokumentów w wersii elekkonicznei.

§ó
postonowienio końcowe

l . W sprowoch nieuregulowonych w ninieiszei lnstrukcji zostosowonie moiq postonowienio

Regulominu Studiów oroz Regulominu Orgonizocii Procesu Ęplomowonio w Wyzszei

Szkole Inzynierii i Zdrowio w Worszowie.

Rektor

WYxoi Szkoty lnżr/nierii i w worszowie

dr n.


