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Wytyczne dotyczące organizacji zajęć 
dydaktycznych w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2021/22
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski

Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

Podstawa prawna

• Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021
roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach
epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022

• Zasady postępowania ograniczające ryzyko
zachorowania i przenoszenia COVID-10 Rektora UAM z
dnia 7 września 2021 roku

• Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września
2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych
obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w
semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
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Zarządzenie nr 139/2020/2021 z 20 sierpnia 2021

• Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się,

w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i

egzaminów kończących określone zajęcia,

może odbywać się poza siedzibą uczelni

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

określonych w Regulaminie kształcenia na

odległość.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 z 20 sierpnia 2021

• W zajęciach prowadzonych poza formą

kształcenia na odległość mogą brać udział

wyłącznie osoby, u których nie występują

objawy choroby infekcyjnej górnych dróg

oddechowych (gorączka, kaszel, ból

mięśni).
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Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• Przed wejściem na teren obiektu wszystkie osoby

zobowiązane są do zdezynfekowania dłoni przy użyciu

środków odkażających umieszczonych w pobliżu wejścia do

budynku oraz do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną.

• Wszystkich przebywających na terenie obiektu w przestrzeni

ogólnodostępnej (w szczególności w ciągach komunikacyjnych,

klatkach schodowych, windach, toaletach itp.), wchodzących do sal

dydaktycznych i do pokoi administracyjnych obowiązuje zasada

zakrywania ust i nosa. Jeśli z jakiegoś powodu maseczka ochronna

musi zostać zdjęta, należy przestrzegać zasady zachowania minimum

1,5 m odległości od innych osób.

Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• Zajęcia powinny być prowadzone w sali o metrażu dostosowanym do liczebności

danej grupy zajęciowej. Odstęp pomiędzy prowadzącym zajęcia a ich

uczestnikami powinien wynosić co najmniej 1,5 m.

• Uczestnicy zajęć do wyznaczonej sali wchodzą pojedynczo i zajmują miejsca

wskazane przez prowadzącego zajęcia z zachowaniem w miarę możliwości

bezpiecznej odległości. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed zajęciami i

po zajęciach. W tym celu zaleca się otwieranie sal dydaktycznych przez

prowadzących zajęcia na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem.

• W przypadku zapewnienia dystansu społecznego, prowadzący zajęcia może wyrazić

zgodę na zdjęcie maseczek ochronnych wyłącznie na czas trwania zajęć i przy

zachowaniu warunku nieprzemieszczania się w tym czasie przez uczestników zajęć.
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Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych

(gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i

ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową. Zaleca się

systematyczne ponawianie apelu do studentów i słuchaczy o nieprzychodzenie

na zajęcia z wymienionymi dolegliwościami.

• Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów

chorobowych (gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem,

bóle mięśni i ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową.

• Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na zajęcia odpowiednio wcześniej

w celu otwarcia okien w sali i jej wywietrzenia. Sale winny być wietrzone nie

rzadziej niż co 1,5 godz. w trakcie trwania zajęć.

Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• Prowadzący zajęcia w czasie wejścia do sali oraz podczas

poruszania się po niej jest zobowiązany do stosowania maseczki

ochronnej w przypadku braku możliwości zachowania dystansu

społecznego od uczestników zajęć. Zdjęcie maseczki ochronnej

na czas prowadzenia zajęć jest możliwe wyłącznie w

przypadku zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5

m) od innych uczestników zajęć.
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Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania

uczestników zajęć o procedurach i środkach bezpieczeństwa

obowiązujących na zajęciach, w celu zapobiegania

rozprzestrzenianiu się COVID-19, oraz do sporządzania listy

obecności osób uczestniczących w zajęciach w salach

dydaktycznych. Konieczność sporządzania listy obecności dotyczy

także zajęć, w których obecność nie jest obowiązkowa.

• W czasie dyżuru nauczyciela akademickiego, doktoranta lub innej

osoby prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna

przebywać tylko osoba dyżurująca oraz jeden interesariusz.

Zasady postępowania z dnia 7 września 2021 roku 

• Jeśli prowadzący zajęcia zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności

temperatura powyżej 38C kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem)

powinien niezwłocznie zwolnić go z zajęć i poprosić o udanie się do

lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

• W przypadku nagłego pogarszania się stanu zdrowia (zasłabnięcie,

niemożność opuszczenia obiektu własnymi siłami) prowadzący zajęcia

winien odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i wezwać pogotowie

ratunkowe (nr telefonu 999 lub 112).
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Zarządzenie nr 291/2020/2021 z dnia 23 września 2021 

• Korzystający z powierzchni ogólnodostępnych w budynku

(hol, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy, pomieszczenia

sanitarne, toalety itp.) zakrywają usta i nos maseczką ochronną.

W przypadku niestosowania się do powyższych zasad portier

odmawia wejścia do budynku albo nakazuje jego opuszczenie.

Zarządzenie nr 291/2020/2021 z dnia 23 września 2021 

• Uczestnicy zajęć, poza prowadzącym zajęcia, zobowiązani

są w salach dydaktycznych do zakrywania ust i nosa

maseczką ochronną, chyba że możliwe jest zachowanie

odstępu między uczestnikami zajęć co najmniej 1,5 m.

• Prowadzący i uczestnicy zajęć przed rozpoczęciem zajęć 

dezynfekują ręce.

• W przypadku niestosowania się do powyższych                           

zasad, prowadzący zajęcia nie dopuszcza                                  

uczestnika do udziału w zajęciach.
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Podsumowanie

• Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach

dydaktycznych stosujemy zasady obowiązujące obecnie

w restauracjach (sala 215 jest jeszcze w remoncie i

zajęcia z tej sali przeniesione są do sali nr 1).

• Zajęcia dydaktyczne w trybie online (oznaczone na

planach zajęć kolorem zielonym) będą prowadzone jak w

semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 (tj. przy

użyciu oprogramowania MS Teams).


