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UJ CM w sprawie zasad zachowania bezpieczeństwa przez studentów uczestniczących 

w zajęciach w siedzibie uczelni po 25.05.2020 roku 

 

Przedstawione poniżej zasady obowiązują studentów wszystkich kierunków Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM realizujących zajęcia laboratoryjne i praktyczne w siedzibie 

wydziału/uczelni.1 

1. Student ma prawo przebywać w siedzibie wydziału/uczelni wyłącznie w celu realizacji 

własnych zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych, nie dotyczy to przebywania w domach 

studenckich. Zasady korzystania z domów studenckich reguluje administracja domów 

studenckich. 

2. Przed wejściem do budynku student ma obowiązek zdezynfekować ręce, a przed 

rozpoczęciem zajęć student ma obowiązek umycia rąk wodą z mydłem oraz ich 

dezynfekcji. Środki do dezynfekcji znajdują się na sali laboratoryjnej 

i w ogólnodostępnych toaletach. Student ma prawo nosić rękawiczki jednorazowe. Jeśli 

dezynfekcja rąk jest niemożliwa lub niewskazana ze względów zdrowotnych student 

przez cały okres zajęć zobowiązany jest nosić rękawiczki jednorazowe, w takiej sytuacji 

student ma obowiązek zaopatrzenia się w odpowiednie rękawiczki. 

3. Jeśli ze względu na charakter zajęć konieczne jest korzystanie z rękawiczek, wówczas 

prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia rękawiczek dla wszystkich studentów 

uczestniczących w zajęciach. 

4. Na terenie wydziału/uczelni student jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust za 

pomocą maseczki jednorazowej lub wielorazowej lub przyłbicy - w przypadku osób, które 

ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać nosa i ust za pomocą maseczki. Student 

ma obowiązek zaopatrzenia się w maseczkę lub przyłbicę. 

5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach studenci przebywający 

na kwarantannie lub objęci izolacją domową, albo przebywający w domu z osobą 

odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. Prowadzący zajęcia ma 

prawo zabronić udziału w zajęciach osobie chorej lub takiej, co do której powziął 

 
1 siedzibą wydziału/uczelni są wszystkie miejsca, w których realizowane są zajęcia, również miejsca realizacji praktyk takie jak szpitale, 
laboratoria, apteki, do których student został skierowany w ramach realizacji zajęć  



podejrzenie, że może stwarzać ryzyko zakażenia pozostałych osób uczestniczących 

w zajęciach. 

6. Student zobowiązany jest realizować wszystkie zajęcia na wszystkich przedmiotach 

w ramach jednej, wskazanej przed rozpoczęciem zajęć, grupy. Zabrania się zmiany grupy 

w trakcie realizacji zajęć oraz realizowania dodatkowych zajęć z inną grupą niż ta, do 

której został przypisany student. Student zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia 

w przedziale czasowym określonym przez prowadzącego zajęcia. 

7. Na zajęcia nie wolno wnosić zbędnych przedmiotów, np. telefonów komórkowych. 

Student ma obowiązek pozostawienie przedmiotów nie związanych z realizacją zajęć, 

w szczególności okryć, toreb, w miejscach wskazanych przez prowadzącego. Student ma 

obowiązek poddania tych przedmiotów dezynfekcji wskazanej przez prowadzącego 

zajęcia.  

8. Student ma prawo wnieść do budynku własny napój oraz posiłek. Dopuszcza się 

spożywanie własnych posiłków poza salą zajęć, w wyznaczonych do tego celu miejscach. 

9. Każdy student zobowiązany jest do korzystania z zestawu materiałów/sprzętu 

przygotowanych i wskazanych dla niego przez prowadzącego zajęcia, w trakcie i po 

zakończeniu zajęć nie wolno przekazywać tych materiałów/sprzętu innym studentom. 

Podczas zajęć student ma również prawo korzystać z własnych pomocy dydaktycznych 

dozwolonych przez prowadzącego zajęcia (np. kalkulatorów). 

10. W trakcie zajęć student zobowiązany jest postępować zgodnie z zaleceniami 

przekazywanymi przez prowadzącego zajęć, w szczególności dotyczy to zaleceń 

związanych z bezpieczeństwem i ochroną przed zakażeniem. W przypadku braku 

stosowania do zaleceń prowadzący ma prawo nakazać studentowi opuszczenie zajęć. 

W takim przypadku zajęcia uznaje się za niezaliczone. 

11. W czasie przerw pomiędzy zajęciami obowiązuje konieczność zachowania 

odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 metry od innej osoby, 

obowiązek ten nie dotyczy osób mieszkających wspólnie. 

12. Po zakończeniu zajęć student zobowiązany jest niezwłocznie opuścić budynek. 

Administracja budynku ma prawo zweryfikować zasadność przebywania studenta 

w siedzibie uczelni i w sytuacji braku uzasadnienia poprosić o jej opuszczenie. 

13. W budynku i przed budynkiem obowiązuje całkowity zakaz palenia.  


