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Komunikat Nr 3/2021 

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie  organizacji i uczestniczenia w egzaminach przeprowadzanych  

w pomieszczeniach WUM w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sesji 

zimowej roku akademickiego 2020/2021 

  

 

I. Zalecenia dotyczące organizacji egzaminów pisemnych i testowych w trybie 

stacjonarnym na terenie Uczelni są następujące: 

 

1) Egzaminy pisemne i testowe mogą być przeprowadzone w trybie stacjonarnym  

w pomieszczeniach Uczelni pod warunkiem zachowania odpowiednich niżej opisanych zasad 

bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. 

2) Egzamin może odbywać się wyłącznie w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu 

odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami egzaminu oraz pomiędzy 

zdającymi i prowadzącymi egzamin (minimum 1,5 metra), a także przy zachowaniu wymogu, 

aby w danym pomieszczeniu przebywała liczba osób nieprzekraczająca wskazaną w informacji 

umieszczonej na drzwiach sali. 

3) W salach należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować. 

4) Sale egzaminacyjne należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość 

gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal.  

5) Studenci oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej są zobowiązani zachować bezpieczną 

odległość od siebie - minimum 1,5 m. 

6) Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się na podstawie przedstawionej do wglądu   

legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

7) Wchodzenie do sali egzaminacyjnej i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu 

egzaminu powinno odbywać się pojedynczo. 

8) Służby obsługujące salę egzaminacyjną są zobowiązane zapewnić środki do dezynfekcji rąk 

przed rozpoczęciem egzaminu i wejściem na salę, w której odbywa się egzamin oraz po ich 

opuszczeniu; prowadzący egzamin, nauczyciele wspomagający oraz studenci zobowiązani się  

zakrywać usta i nos (maska twarzowa) przez cały czas pobytu na terenie Uczelni. 

9) Zaleca się, aby arkusze egzaminacyjne zostały rozłożone na stołach egzaminacyjnych przed 

wejściem studentów na sal. 

10) Karty odpowiedzi należy przekazać studentom przy weryfikacji tożsamości, podczas której 

studenci oddają z kolei wypełnione i podpisane oświadczenie egzaminacyjne wg stanu na 

dzień przystępowania do egzaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego 

komunikatu.  

11) Należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi egzaminami odbywającymi się  

w tej samej sali, tak aby umożliwić jej prawidłowe wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję.   
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II. Zasady uczestniczenia studentów w pisemnych i testowych egzaminach 

przeprowadzanych w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni są następujące:  

 

1) W egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

2) W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją  

w warunkach domowych. 

3) Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 są 

zobowiązane do wcześniejszego powiadomienia osobę odpowiedzialną za organizację  

i przeprowadzenie egzaminu, drogą telefoniczną lub mailową; dla osób tych termin i tryb 

zdawania egzaminu zostaną wyznaczone indywidualnie przez kierownika jednostki. 

4) Studenci przystępujący do egzaminu nie mogą wnosić na salę, w której odbywa się egzamin 

zbędnych rzeczy, w tym toreb, książek, telefonów komórkowych, jedzenia i napojów itp. 

5) Na egzaminie każdy student korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. 

6) Studenci są zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony osobistej; osoby bez 

maski twarzowej nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. 

7) Na egzamin należy stawić się z wyprzedzeniem, o czasie przyjścia decyduje osoba 

organizująca i przeprowadzająca egzamin.   

8) Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, studenci zobowiązani są zachowywać 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakrywać usta i nos za pomocą masek 

twarzowych. 

9) Do sali egzaminacyjnej studenci zobowiązani są wchodzić pojedynczo, z przygotowaną do 

wglądu legitymacją studencką lub innym dokumentem ze zdjęciem w celu weryfikacji 

tożsamości oraz zobowiązani są oddać wypełnione i podpisane oświadczenie egzaminacyjne 

wg stanu na dzień przystępowania do egzaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszego komunikatu.  

            
 
 
 
 
                   Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch 
                                                                         Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 
                                                                       Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
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Załącznik do komunikatu nr 3 

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 
„WZÓR” 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

studenta przystępującego w dniu ………………………………… do egzaminu z przedmiotu 

………………………………………………. w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni w okresie 

ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19  

 

Imię i nazwisko: 

………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Nr albumu: 

…………………………………………………………………………………………………………….……..  

Wydział: 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

Kierunek studiów: 

…………….…………………………………………………………………………………………...………... 

 

Oświadczam, że: 

nie wykazuję objawów chorobowych wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, nie jestem objęty 

kwarantanną z tytułu podejrzenia zakażenia wirusem SARS–CoV-2 i w ciągu ostatnich 14 dni nie 

miałem świadomych kontaktów z osobami chorymi na SARS–CoV-2 lub osobami przebywającymi  

w kwarantannie lub izolacji z powodu możliwości zakażenia.  

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………………         

        ………………………………………… 

         czytelny podpis studenta  

 

 

 

 

 

 


