Zarządzenie nr 5912020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ \ilyższej
zdniaż7 maja2020 r.
_
w sprawie realizacji zajęć dydakĘcznych laboratoryjnych, prakĘcznycho klinicznych
i spońowych w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w zrviązku z zap obieganiem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C OVID- 1 9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej oraz art,51 ust. 1 ustawy
z dnia2O lipca 2018 r. _ prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku zUstawąz dnia2 marca
ż020 roku o szczególnych rorwiązaniach rwiązanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem
i ztllalczaniem covlD-19, innych chorób zakłźnychoraz wywołanych nimi syfuacji kryzysowych
(Dz.U. poz.374 z2020 r.), zaruądzam, co następuje:

§1

W związku z sy,tuacją spowodor,vaną tozprzestrzenianiem się wirusa COVID-I9. wProwadza slę
Procedurę realizacji zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, praktycznych, klinicznych
i sportowych w Olszryńskiej Szkole Wyźszej.
P

ro

c e

dura stanow

i

załąc znlk

n

in i ej s ze

go zar ządzenia,

§?

Zarządzenie wchodzi w źrycie z dniem podpisania,

DrA

Załqcznik do Zarzqdzenia nr 59/2020

,

z dnia

27_

mĘa 2020 roku

procedura realizacji zajęć dydakĘcznych _ laboratoryjnych, praktycznych, klinicznych
i spońowych w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

z

w związku

w

.

wychowani

rtviązktt

e

zap obieganiem,

p

rzeciwdziałaniem i z,ł alczaniem c ovID_ 1 9

ze specyfiką dydaktyki na kierunkach o profilu praktycznym: fizjoterapią

rlzyczne

i kosmetolo

gia na

wydziale Nauk o zdrowiu

osw

oraz dbałościąo wysoką

zajęó w formie bezpośredniej
jakośó kształcenia, istnieje uzasadniona potrzebaprzeprowad zenia części
czasie prowadzenia zajęó dydaktycznych
w celu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
zakażenia się przez ich uczestników,
obowiązują następujące zasady,które zminim a|izująryzyko

w

1. zajęcia praktyczne i

w budyŃach osw mogą odbywaó się

laboratoryjne

jest to możliwe,
Z_metrowego odstępu między stanowiskami. Jeślinie

przry zachowaniu

supy muszą byó podzielone

na mniejsze liczbowo.

2.

w której odbYwają się zajęcia,
Liczebnośó grup na ćwiczeniach kliniczrych określaplacówka,
placówkach ochrony zdrowia,
kierując się przepisami sanitarn)rmi obowiązującymi w

przy zachowaniu wymogów:
3. Ćwiczenia treningowe w obiektach spońowych mogą się odbywać

o
o
o
w

hala do 300 m'

-

12 trenujących + trener;

hala od 301 m' do 800 m2

-

16 trenujących + 2 trenerów;

otwarte stadiony spońowe, boiska wielofunkcyjne typu

obięktach nie możn a korzystać

z

szatni

i węńa

orlik _

14 trenujących +

sanitarnego (poza

ż tręnerów,

wc), po kazdym

treningu

wządzenia muszą zostać zdezynfekowane,

4. Na

chorobowych sugerujących
zajęcia może przyjśó vlyŁącnlie osoba zdrowa, bez objawów

studenci i naucryciele otaz inni pracownicy,
chorobę zakuźną,w zajęciach nie mogą uczestniczyó

którzy przebywają

5.

w

domu

z

osobą odbywającą kwarantannę lub izolacię

w

warunkach

w warunkach domowych,
domowych, albo sami są objęci lołarantanną lub izolacją
postronne inne
w pomiesz czenia,w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby

niż studenci, wykładowcy i pacjenci,

6.

telefonów komórkowych,
Na zajęcia nie powinno się prrynosió zbędnych rzeczy,W tym

7.

zajęó,
lrrńdaosoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów niezbędnych do redlizacji
wspólnie muszą być deąmfekowane po
natomiast przedmioĘ wielokrotnego uĄrtku, uĄrwane

kńdym uryciu.

8.

w

produkty przyniesione przez siebie,
przerwach w zajęciach studenci mogą spożywaó tylko

9.

Przed Ąęciami oraz

w

czasie ptzerw studenci są zobowiązani do zachowania dystansu

społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2

meĘ od drugiej

osoby.

10. W czasie zajęć w salach dydakĘcznych oraz na terenie całego obiektu zaleca się zasłanianie

i

uś

nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego fir5Ąkl, przyŁbica w prrypadku osób, które

ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywaó ust i nosa maseczką).

11. DydakĘcy, atakżepacjenci obecni nazajęciach,takżepowinni mieó zakąlte usta i nos.

12.Przed wejściemna salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyó dokładnie ręce wodą
zmydłemizdezynfekować je llb zńoĘó rękawiczki ochronne.

i3.

Preparat do derynfekcj

i

zapevlniaUczelnia.

14. Nale4, unikaó tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.

t5. W przypadku zajęó przy łóżku pacjenta, wymagających bezpośredniego kontaktu:

a)

studenci powinni wykonywaó czynności ze szczególną starannościąi dbałościąo unikanie
bezpośredniego kontaktu,ffiarzą w tv{Ńz",

b) dydaĘk pozostaje w pomieszczenhl

przez cńy czas trwania zajęć obserwując prawidłowośó

działaniatakże w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego,

c)

studenci zal<ładają jednorazowe rękawiczki (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio przed
r

d)

ozp o częciem crynno

śc

i,

podczas wypełniania dokumentacji możma zdjąó rękawiczki, jednak przy kolejnym
wykonl.waniu cąłrnościprzry pacjencie

naleĘ zńoĘó kolejną parę

jednorazovlych

rękawiczek,

e)

przystępując do pracy z pacjentem studenci zakJadĄą dodatkowo przyłbice,

taka potzeba również nieprzemakalny fartrrch

z

długim rękawem wiązany

jednorazowe osłony na buty lub zestaw ochronny zgodnie
w którym odbywają się zajęcia.

z

a

jeślizaistnieje

z tyłl, czepek,

procedurą danego podmiotu,

Zarządzenienr 60/2020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ \ilyższej
z dnia 27 maja2020 r.

w sprawie przeprowadzania egzaminów ustnych i pisemnych w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w związku z zap obieganiem o p rzeciwdziałaniem i z,ł alczaniem C OVID- 1 9

'

Na podstawie § 17 pkt 2 ust2 Statutu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej oraz art,51 ust. 1 ustawy
z dnia20 lipca 2018 r. * Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w rvliązkl z Ustawą z dnia2 marca
2020 roku o szczególnych rorwiązaniach rwiązanych z zapobieganiem, przecivldzińaniem
i rwalczaniem COVID-19, innych chorób zakuźnych oraz w;łrołanychnimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U . poz. 37 4 z 2020 r.), zarządzam. co następuje:

§1

W

z

sytuacją spowodowaną rozprzeslrzenianiem się wirusa COVID-19, wprowadza
się Procedurę przeprowadzania egzaminów ustnych i pisemnych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

związku

Procedura stanowi załącznik niniej szego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Załłc znik

d

o,ftTł,:;;
:; f:r:::,

Procedura przeprowadzania egzaminów ustnych i pisemnych w OlszĘńskiej §zkole WYższej
w zrviązku z zap obieganiem, p rzeciwdziałaniem i rw alczaniem C OVID- 1 9

1.

Weryfrkacja efektów uczenia się realizowana po 25 maja 2020 odbywa się w formie zda|nej
na platformie e-studia (Moodle) lub na platformie MS Teams z wykorzystaniem aplikacji takich
jak np.MS Forms,

ż. Egzaminy

i

zaliczenia powinny odbyć się

w

terminach przewidzianych planem

zajęÓ,

po uprzednim uzgodnieniu egzaminlzaliczenie może odbyó się w innym terminie ustalonym przez
wykładowcę i studentów, o czymnaleĘ poinformowaóDziekana
J.

danego v,rydziała.

Dopuszcza się rózne formy weryfikacji efektów uczenia się (ustną, testowa, pisemną) niezależmie
od form określonych w sylabusie przedmiotu.

4.

Jeżeli studentzptzycryntechnicznych

w trybie

nie może wziąóudziŃaw weryfikacji efektów uczenia się

zda|nym prowadzący przedmiot .vqrlznacza

mu termin

przystąPienia

do egzaminu/za|iczeniaw trybie regularnym, który nie jest traktowany jako termin PoPrawkowY.
5.

W przypadku organizacji egzaminulzaliczeniaw trybie regularnym student musi się samodzielnie
zaopatrzyć w odpowiednie środkipiśmiennicze(np, długopis, papier

Ę.) i

wymagane pomoce

(np. kalkul ator) oraz składa oświadczenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
CoVID-19,
6.

w Ębie regularnym wszystkich jego uczestników
obowiązuje używanie środków ochrony osobistej. Egzamin taki organizuje się z zachowaniem

W prrypadku realizacji

egzaminu/za|iczęnia

za|eceń dotyczących zagrożenia epidemicznego Głównego Inspektora Sanitarnego okreŚlonych
w odrębnych przepisach.
7.

Prace egzaminacyjnelzaliczeniowe po zakończeniu egzaminulza|iczenia w trybie regularnYm
zbiera się do pojemnika, dezynfekuje

i poddaje co najmniej Z4-godzinnej lcrvarantannie. Dopiero

po tym czasie mogą byó one sprawdzane.
8.

Egzamin poprawkowy/ponowne zaliczenie, na wniosek studenta, może odbyć się w
regularnym o ile pozrvoli na to sytuacja epidemiczna.

Ębie

Zarządzenienr 6112020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia 27 maja2020 r,
w sprawie przeprowadzania egzaminów prakĘcznych w OlszĘńskiej §zkole Wyższej
w rw iązku z zap obieganiem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C OVID- 1 9

'

Na podstawie § 17 pkt 2 ust} Statutu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy
z dniażO lipca 2018 r, - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z Ustawą z dnia2 marca
2020 roku o szczególnych tozwięaniach rwiy,anych z zapobieganiem, przeciwdzińaniem
i rwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz.374 z2020 r.), zarządzam, co następuje:

§l

W

z sfiacją

spowodowaną rozptzestrzenianiem się wirusa COVID-19, wprowadza
się Procedurę przeprowadzariaegzaminów praktycznychw OlsĄńskiej Szkole Wyższej.
Procedura stanowi zńącntkniniejszego zarządzenia,

rwiązku

§2
Zarządzenie wchodzi w

Ącie

z dniem podpisania.

Załqcznik do Zarzqdzenia 6I/2020
z dnia 27 maja 2020 roku

Procedura przeprowadzania egzaminów praktycznych w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w związku z zap obieganiem,

1.

p

rzeciwdziała niem i zw alczaniem

C

OYID- 1 9

W prąrpadku egzaminów, których procedura przewiduje częśó pisemną w postaci testu, powinien
się on odbyć w formie zdalnejw przeddzień częścipraktycznej wedfug odrębnej procedury.

2.

Do egzamina praktycznego może przystąpić uyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą

w nich lczestniczyć studenci

i

nauczyciet9, któtzy

przebywają w domu z osobą odblłvającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo
sami są objęci lrrłrarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
a
J.

W celu uniknięcia gromadzenia się większej liczby studentów, mają oni obowiązek z$osió się na
w7naczonąprzez dziekanat godzinę do wyznaczonej sali.

4.

W

pomieszczeniul,

w którym odbywają się egzaminy mogą

przebywaó wyłącznie studenci,

pacjenci i komisje egzaminacyjne.
5.

Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów niezbędnych do realizacji
egzaminu, natomiast przedmioty wielokrotnego użqĄku, używane wspólnie nruszą byó
dezynfekowane po kńdym uĄciu.

6.

Preparat do dezynfekcji i rękawiczki zapewniaUczelnia.

7.

Na egzaminie z kosmetologii i ftzjoterapii obowiąrują fartuchy
z wychowaniafizycznego

8.

-

ochronne,

na

egzaminie

strój sportowy,

Członkowie komisji egzaminacyjnych pozostają w pomieszczenil przez

cĘ

czas trwania zajęó,

obserwując prawidłowośó działaniatakże w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Ponadto w zalezrości od specyfiki kierunku studiów obowiązują poniższe zasady,

Egzamin prakĘczny na kierunku KOSMETOLOGIA:

1. W

czasie egzamint w sali mogą majdowaó się: przewodniczący komisji,

2

egzaminatorów,

studenci.

2.

Liczba stanowisk jest

za|eżma od

wielkości gabinetu kosmetycznego, przy czym zachowana musi

byó odległo ść2 m między Łóżkami,

3. W

ozasie egzaminu zaleca się,

aĘ

student zdający miał zasłonięte usta

i

nos (maseczka

jednorazowa lub wielokrotnego uĄrtku) oraz rękawiczki. Zdający zakłńają jednorazowe
rękawiczki (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednioprzed rozpoczęciem czynności. ModeVka
pozostaje bez osłony ust i nosa.

Egzamin prakĘczny na kierunku \ilYCHOWANIE FIZYCZNE:

1.

Odbywa się

l

2.

osoba/l5

w

obiektach sportowych OSW

z

zachowaniem obowiązujących wymogów

m2

W czasie egzaminu w sali mogą znajdować się:

naucrylciel akademicki posiadający kierunkowe

wykształcenie zawodowe, student egzaminowany orazL studentów odgrywających rolę uczniów.

użytku). Przed przystąpieniem do egzaminu uczestniczący

w nim studenci mają obowiązek

zdezynfekowania rąk.

4,

Egzamin ma formę lekcji wychowania ftzycznego na podstawie zaakceptowanego wcześniej
scenariusza.

Egzamin prakĘczny na kierunku F'IZJOTERAPIA:

l.

Odbyrva się w gabinetach do kineryterap ii, ftzykoterapii

2.

W czasie egzamina w gabinecie mogąmajdowaó się: przewodniczący komisji, jeden egzaminńor,

i masażnw OSW.

zdający student i pacjent,
J.

Dozwolony

4.

W czasie egzamina zaleca się osłonę na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego
użrytku, przyłbica). Zdający zakładają jednorazowe rękawiczki (na zderynfekowane ręce)

j

est udział pacj enta,,symulowanego".

bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności.
5.

Studenci powinni zostać poinformowani,

że wszystkie czynnościprzy pacjencie naleĘ

wYkonywaĆ ze szczególną starannością i dbałościąo unikanie bezpośredniego kontaktu ,,BNaIząw

tvłatź'.
6.

Zdający egzamin student ma obowiązek posiadania własnego goniometru i taśmycentymetrowej.
Niedozrvolone jest korrystanie.zĘch samych prryrządów pomiarowychprzezkilku

7.

zdających.

Podczas wypełniania dokumentacji można zdjąó rykawiczki, jednak prąl kolejnym wykonywaniu

czYnnoŚci

przy pacjencie naleĘ zńoĘć kolejną parę jednorazowych rękawiczek

zdeąmfekowane dłonie.

fla

Zarządzenienr 6ż12020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ \ilyższej
z dnia 27 maja20żO r.

w sprawie składania prac dyplomowych w olszĘńskiej szkole wyższej
w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 17 pkt 2 wt2 Statutu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej oraz art,51 ust. 1 ustawy
z dnia20 |ipca2018 r. _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w rwiązku z Ustawą z dniaŻ marca
2020 roku o szczególnych rorwiązaniach z-łviązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i rwa|czaniem COVID-l9, innych chorób zakuźnych oraz wywołanych nimi sytuacji Ęyzysowych
(Dz.U. poz.374 z2020 r,),zarządzam, co następuje:

§1

W

z

sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-l9, wProwadza
się Procedurę składania prac dyplomowych w olszryńskiej Szkole Wyższej.
Pro c e dura stanow i załąc zntk n in i ej s ze g o zar ządzenia.

związkll

§2
Zarządzenie wchodziw

Ącie

z dniem podpisania.

Załqcznik do Zarzqdzenia nr 62/2020
Z rlnia 27 maja 2020 roku

procedura składania prac dyplomoTlTch w olszĘńskiej szkole wyższej
w związku z zap obiegan iem,

1.
2..

p

rzeciwdziałaniem i rw alczaniem c

ovD-

1

9

Drnvi do dziekanatu zaleca się pozostawió otwarte.
]Kńdaosoba,wchodząca do dziekanatu powinna zdezynfekować dłonie płynem nabazie alkoholu

znajdljącymsię pr4l wejściu do dziekanatu,

3.
4.

Pomieszczenie dziekanatu jest wietrzone przynajmniej razna godzinę,

W prrypadku kolejki przed dziekanatem student zachowuje odległośó2 meĘ odstępu od każdej
osoby stojącej w kolejce.

5.
6.

Pracownicy dziekanafu pracują w odległościco najmniej 1,5 metra od siebie,

Należy ograniczyć |iczbę osób jednocześnie przebywających w dziekanacie, 1 osoba
stanowiska.

7.

Informacja

o

maksymalnej liczbie osób przebywającej

w

do jednego'

pomieszczeniu powinna byó

umieszczon a na drrvł iach wej ściowych

8.
g.

Ka:żdemu studentowi przebywającemu w dziekanacie zaleca się zasłonięcie ust i nosa.

10.
11.

powierzchnie na których moze osadzaó się wirus powinny być regularnie dezlmfekowane,

Kńde stanowisko pracy zabezpieczone jest przesłoną ochronną ze
Student,
objawów

szf<ła

akrylowego lub Pleksi,

lłóry przychodzi do dziękanatu podpisuje oświadczenie, że nie posiada żadnych
chorobowych, że on, ani nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub

w izolacji.

12.

Student składa w dziekanacie komplet dokumentów wskazany

w

zasadach dyplomowania

(informacj e dostępne na sfoonie internetowej).

13.

przekazywane do dziekanatu dokumenty student powinien umieŚcić

w

specjalnie do tego

ptzeznaczonym pojemniku wskazanym ptzęzpracownika. Dokumenty będą podlegĄ dezynfekcji

lub kwarantannie min. 24 godziny, a następnie będą przyjętę ptzez pracownika dziekanatu.

14. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentacji student zostanie

poinformowany

telefonicznie lub e-mailem i będzie zobowięany uzupełnić braki.

15.

Student zobowiązany jest do oddania ws4,stkich wypożyczonych ksiązek oraz uregulowania
wszystkich należnościwynikających z umowy (wraz z opŁatą za dyplom), Pracownicy Uczelni
wewnętrznie będą przekazywaó kartę obiegową do właściwegodziafu celem poŚwiadczenia
rozliczenia. Po dokonaniu odpowiednich wpisów karta obiegowa zostanie umieszczona w aktach
studenta.

Zarządzenienr 63/2020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia 27 maia2020 r.

w sprawie obsługi studentów w dziekanacie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
w nł iązku z zap obieganiem o p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C OVID- 1 9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Stafutu Olsz§ńskiej SzkoĘ Wyższej oraz aŃ,51 ust. 1 ustawy
z dnia20 lipca 2018 r. - Pralło o szkolnictwie wyższym i nauce w zwiękll, z Ustawą z dnia2 marca
2020 roku o szczególnych rorwięaniach rwiryanych z zapobieganiem, przecivłdzińaniem
i rwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakuźnych oraz wyrvołanych nimi syfuacji kryzysowych
(Dz,U. poz.374 z2020 r.), zarządzam, co następuje:

§1

W

z sfiacją

spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-l9, wprowadza
się Procedurę obsługi studentów w dziekanacie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.
Procedurastanowizałącznkniniejszegozarządzenia.

związku

§2
Zarądzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Dr Agni

Załqcznik do Zarzqdzenia nr 63/2020
Z dnia 27 maja 2020 rolcu

procedura obsługi studentów w dziekanacie w OlszĘńskiej Szkole WyŻszej
w związku z zap obie3aniem, p rz€ciwdziała niem i zw a|czani€m C OVID- 1 9
Podstawowym celem wdrażanych procedur jest zapewnienie bezpiecznych WarunkóW studentom,
absolwentom, kandydatom na studia oraz pracownikom administracji.

1.

Drnryi do dziekanatu zaleca się pozostawić otwarte,

2. Kńdaosoba wchodząca do dziekanatu powinna zdeąmfekowaó dłonie pĘnem nabazie alkoholu
znajdującym się przy wejściu do dziekanatu.
3. pomieszc zęnię dziekanatu jest wietrzone prąlnajmniej razna godzinę,

4.

W

ptzypadku kolejki ptzed dziekanatem student zachowuje odległoŚÓ

2 meĘ odstęPu od

kaŻdej

osoby stojącej w kolejce.
5. Pracownicy dziekanatu pracują w odległościco najmniej 1,5 metra od siebie,

jednego
6. Naleąu ograniczyć |iczbę osób jednocześnie przebywĄących w dziekanacie, 1 osoba do
stanowiska.

umieszczona
7. Informacja o maksymalnej liczbie osób przebywającej w pomieszczeniu powinna bYÓ
na drnviach wej ściowych
8.

Kżdemu studentowi przebywającemu w dziekanacie zalecasię zasłonięcie ust i nosa.

9.Kńdestanowisko pracy zŃezpieczone jestprzesłonąochronną ze szkłaakrylowego lub Pleksi.
10. powierzchnie na

IL

których może osadzaó się wirus powinny byĆ regularnie dezynfekowane.

przekazy,lvane do dziekanatu dokumenty interesant powinien umieŚció

w specjalnie do

tego

przeznaczonympojemniku wskazanym przezptacownika. Dokumenty będą podlegaĘ dezYnfekcji lub
kwarantannie. pracownicy dziekanatu będą rozpatrywaó podania i dokumenty doPiero Po dezYnfekcji
lub okręsie lavarantanny po min 24 godzinach.
12.

W przypadku Ęraw studenckich, rwiązanych z obsługą całej grupy, wymaga się aby do kontaktu

zdziekanatem był wydelegowany starosta lub inna osoba wskazanaprzez grupę,
13. 7aleca się, aby

kńdy interesant arywń swojego długopisu,

Zarządzenienr 64lż0ż0
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia ż7 maiaż020 r.
szkole wyższej
w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów w olszĘńskiej
c
ovID_ 1 9
w zrviązku z zapobieganiem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem

orlz,art,51 ust, 1 ustawy
Napodstawie § 17 pkt 2ustż Statutu olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej
marca
z dnia20 lipca2018 r, _ Pralło o szkolnictwie wyższym i nauce w rwiązkll zUstawąz dnia2
przecivldzińaniem
żOż0roku o szczegóĘch rorwiązaniach rwiryanych z zapobieganiem,
i rwa|czaniem CoVń-19, innych chorób zakuźnych oraz wyrruołanych nimi sYtuacji krYzYsowYch
(Dz.U. poz,374 zż020 r,),zarządzam. co następuje:

§l
wprowadza
sytuacją spowodowaną rozprzesttzenianiem się wirusa COVID_19,
olszĘńskiej szkole wyższej,
się procedurę wydawania dyptomow ukończęnia studiów w
Procedurastanowizńącntlkniniejszegozarządzenia,

W

zrviązku

z

§2
Zarządzerie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Dr Agn

Załqcznik do Zarzqdzenia nr 61/2020
z dnia 27 maja 2020 roku

Procedura wydawania dyplomów ukończenia studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
w związku Z,Zapobieganiem, przeciwdziałania i zrńralcza,nia

1.
2.

CovID_l9

Drzrvi do dziekanatu zaleca się pozostawić otwarte.

Kńdaosoba wchodząca do dziekanatu powinna zdeąrnfekowaó dłonie płynem nabazie alkoholu
majdującym się prry wejściu do dziekanatu.

3.
4.

Pomieszczenie dziękanatu jest wietrzone prrynajmniej razna godzinę.

W przypadku kolejki przed dziekanatem student zachowuje odległośó2 meĘ odstępu od każdej
osoby stojącej w kolejce,

5. Pracownicy dziekanatupracljąw odległościco najmniej 1,5 metra od siebie.
6. NaleĄ ograniczyó liczbę osób jednocześnięptzebywających w dziekanacie,I

osoba do jednego

stanowiska.

7.

Informacja

o

maksymalnej liczbie osób przeblłvającej

w

pomieszczeniu powinna być

umieszczon a na drzyviach wejściowych

8.
9.

Każdemu studentowi przebywającemu w dziekanacie zaleca się zasłonięcie ust i nosa.
Każdę stanowisko pracy zabezpieczone jest przesłoną ochronną ze sz|<Łaakrylowego lub pleksi.

10. Powierzchnie na których może osadzaó się wirus powinny byó regularnie de4rnfekowane.
11. Absolwent, kłóry prrychodzi do dziekanatu podpisuje oświadczenie,że nie posiada żadnych
objawów chorobowych, że on, ani nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub
w izolacji.

12. Absolwentowi wydaje się oryginał oraz odpisy dyplomu. Potwięrdzenie oraz
przeznaczorly do akt, a w prąlpadku absolwentów studiów II stopnia również

ELS

dyplom

student wkłada

do pojemnika wskazanego przez pracownika, Dokumenty będą podlegĄ ż4-godzinnej
lnvarantannie, a następnie mięszczone w aktach osobowych studenta.

Zarządzenienr 6512020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
zdnia?7 maja2020 r.
w sprawie częściowego przywróceniazajęó dydakĘcznych w bezpośrednim kontakcie
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
w związku z zapobiegan iem o p rzeciwdziałaniem i nł a|czaniem C OVID- 1 9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej oraz ań.51 ust, 1 ustalvy
z dnia2a lfipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w rvłiagf,<tl z Ustawą z dnia2 marca
2020 roku o szczególnych rorwiązaniach rvłiryanych z zapobieganiem, przeciwdziŃaniem
i rwalczaniem COVID-19, innych chorób zakńnych oraz w}.wołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz.374 z2Oż0 r,), zarządzam, co następuje:

§1

roku

tozpocmlą się zajęcia dydaĘczre wymagające bezpośredniego
kontaktu (laboratoria,warsńaĘ, zajęcia praktyczne i kliniczne) dla studentów sfudiów stacjonarnych
na kierunku:

Od dnia 1 czerwca 2020

o
o

Fizjoterapia (II oraz III rok);
Wychowanie ftzyczne (II rok).

§2

Od dnia ó czerwca 2020 roku rozpocmą się zajęcia dydaĘczne wymagające bezpośredniego
kontaktu (laboratoria, warsńńy, zajęcia prakĘczne i kliniczne) dla studentów studiów
niestacjonarnych na kierunku:

o
o
.
.
o
o
o

Fizjoterapia;
kosmetologia;

WychowanieFizyczne;
Pedagogika;

Ekonomia;
Administracja,

Filologia angielska.

§3
Od dnia 1 września 2020 roku rozpoczną zajęcia dydaktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu
(laboratorią warsńaĘ, zajęcia praktycme i kliniczne) dla studentów studiów stacjonarnych
na kieruŃu:
o Kosmetologia (I rok);
o Fizjoterapia (I rok);
. Wychowanieftzyczne (I rok).

§4
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 66l202a
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
zdniaż7 łnaia2020 r.
w sprawie organizacji egzaminów dyptomowych w olszĘńskiej szkole wyższej
w roku akademickimż0l9l2O2O w zrvykĘm trybie w siedzibie Uczelni
w zw iązku z zapobieganiem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C oVID- 1 9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statufu OlszĘńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r, - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku zlJstawą z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych ronviązaniach zwiryanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i rwalczaniem COVID-l9, innych chorób zaketźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz.374 z2020 r.), zarządzam. co następuje:

W nviązku z syfiacjąspowodowan u ,"rorr:rŁenianiem się wirusa COVID-l9, wprowadza
się Procedurę organizacji egzaminów dyplomowych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 201912020 w zwykĘm trybie w siedzibie Uczelni.
Proc edura stanowi

zńącznk niniej

s

ze

go zar ządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w

Ęcie

z dniem podpisania.

Dr Agn

Załqcznik do Zarządzenia nr 66/2020
z dnia 27 maja 2020 roku

Procedura organizacji egzaminów dyplomołvych w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim2019l2020 w ztvykłym trybie w siedzibie Uczelni
w związku zzapobieganiemo przestrzeganiem i zwalczaniem

1)

COVID-l9

Podczas egzaminów obowiązują aktualne zasady postępowania wpikające z bieżącej sytuacji
epidemicznej.

2)

Egzaminy dyplomowe odbywają

się w

wyznaczonych, odpowiednio prrygotowanych

(zdeą,nfekowanych i wywietrzonych) salach.
3)

W trakcie

egzaminów zarówno zdEący, jak

i

cńonkowie komisji muszą być wyposażeni

w indywidualne środkiochrony.

listę dyplomantów wznacza im konkretną godzinę rozpoczęcia
egzaminll zachowując zasadę co najmniej półgodzinnych odstępów między zdającymi,

4) Dziekanat prąlgotowując

Dyplomantom zaleca się prrybyvanie na egzamin o Wznaczonej godzinie w celu uniknięcia
zgromadzeń; ptzed salą w której odbywa się egzamin może przebywać tylko jedna osoba.
5)

W trakcie egzaminu komisja zadaje p7Ąania v,yłącznie w formie ustnej, natomiast zdający musi
byó wyposazony we własne przyrządy do pisania oraz papier do zanotowania pytań zadanych
przez komisję. We własne przyrządy do pisania wyposażeni muszą byó także człoŃowie komisji.

6) Ogłoszenie wyniku egzaminu odblłva się kńdorazowo po jego zakończeniu, w obecności tylko

jednego zdającego.
1)

Zabronionę jest organizowanie poczęstuŃu dla komisji, wręczanie kwiatów dziękowanie,
czy grafulowanie poprzez uściskdłoni.

8)

KńdorazoŃo po skończonym egzaminie sala musi zostać przewietrzona) a powierzchnie
zdezynfekowane.

Zarządzenie nr 6712020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia 27 maja2020 r.
w sprawie organizacji obozu spońowego dla studentów na kierunku Wychowanie flzyczne
w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w zrviązku z zapobieganiemo przeciwdziałaniem i zrvalczaniem COVD-I 9

Napodstawie § 17pkt2ust2 StatutuOlsĄńskiej SzkoĘWyższej orazart.Sl ust. 1ustawy
z dnia20 lipca 2018 r. * Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z Ustawą z dniaż marca
2020 roku o szczególnych roz-łviązaniach rwiy,anych z zapobieganiem, przecivldzińanięm
i zvvalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wlrvołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U, poz. 374 z2020 r.), zarządzam, co następuje:

§1

W zrviązku z syilacją spowodowanąrozprzesttzenianiem

się wirusa COVID-19, zarządzam zmianę
terminu obozu sportowego dla studentów na kierunku Wychowanie ftąlcme z roku akademickiego
ż019/2020 ( I roku studiów) na rok akademicki 20201202I (II rok studiów).

A,
\L

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Zarządzenienr 6812020
Rektor OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia 27 majaż020 r.
w sprawie przebiegu zdalnego egzaminu dyplomowego w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
w związku z zap obiegan iem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C O VID- 1 9

.

Na podstawie § 17 pkt 2 ust2 Statutu OlszĘńskiej Szkoły Wyższej oraz aft.51 ust. 1 ustawy
z dniaZ} lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w rwiązku z Ustawą z dnia2 marca
2020 roku o szczególnych rorwięaniach mviązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i z-łłalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wlrvołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U, poz,374 z2020 r,), zarządzam, co następuje:

§1

W związku z

sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-l9, wprowadza
się Procedurę przebiegu zdalnego egzaminu dyplomowego w Olsz§ńskiej Szkole Wyższej.
Procedura stanowi zŃ ącznik nin iej sze go zar ządzenia.

Zarządzenie wchodzi w

Ącie

z dniem podpisania.

§:

DrA

Załqcznik do Zarządzenia 68/2020
z dnia 27 maja 2020 r:oląl

Procedura przebiegu zdalnego egzaminu dyplomowego w Ol§ztyńskiej Szkole Wyższej
w zw iązkll z zap obieganiem,

I., Egzamin dyplomowy

w formie

p

rzeciwdziałaniem i rw a|czaniem

C

OVID- 1 9

zdalnej organizowany jest na wniosek Dyplomanta ńożony

na formularzu stanowiącym zńącznik do niniej szej procedury.

2,Fgzaminw formie

zdalnej przeprowadzany jestna platformie

MS Teams zuĘciem studenckich

i sfużbowych adresów email.

3. Każdy z Wydzińów posiada własny zespół do przeprowadzenia egzaminu na platformie MS
Teams. W skład zespołu wchodzą wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnych na wydziale.
4. Administrator sieci OSW tworzy w

o
o
o

ooBgzamin

MS Teams i koordynuje zespoĘ pn.:

Dyplomołvy Wydział Nauk HumanisĘczno-Społecznych"

,rBgzamin Dyplomowy Wydział Nauk o Zdrowiu"
,rBgzamin Dyplomowy Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrrynie"

5. Egzaminy rcalizowane za pomocą

MS Teams zostaną ptzyporządkowane do odrębnych kanałów

oznaczonych datą egzaminu dyplomowego.
6. Komisje egzaminacyjne pracują w siedzibie Uczelni, a dokumentacja

z egzaminów uzupełniana jest

nabieżąco,

7,

Posiedzenie Komisji tozpocTyna

się od ustalenia

pylrań egzaminacyjnych, które zostają

wprowadzone do protokołu egzaminu oraz wpisane w oknie konwersacji MS Teams.
8. Po ustaleniu pytań Przewodniczący Komisji łączy się

z

Dyplomantem

i

rczpoc4lna nagrywanie

egzaminu.

9. Dyplomant po zgłoszeniu się potwierdza tożsamośćza pomocą dokumenfu ze zdjęciem oraz
zglasza gotowośó przystąpienia do,egzaminu dyplomowego.

10. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, zdawanym indywidualnie, bez możliwości
korzystania do dodatkowych pomocy.

Il.Egzamin dyplomowy w formie zdalnej przebiega podobnie do egzaminu w kontakcie.
12.

Po zakończenhl egzaminu Dyplomant zostaje rońączony, a Komisja w sposób niejawny ustala

ocenę końcową.
13. Po ustalęniu oceny końcowej Przewodniczący

Komisji umożliwia Ęplomantowi ponowny dostęp

do spotkaniai o$aszawynik egzaminu. Na tym egzaminzostaje zakończony,

imię i nazwisko

miejsce i data

(numer albumu)

(kierunek studiów)
Stopień studiów: pierwszy/drugi

Dziekan Wydziału

Zwracam się

z

prośbąo vqlrażenie zgody

na

ptzeprowadzenie egzaminu dyplomowego

w formie zdalnej.

Oświadczam,że spełniam technologiczle wymagania niezbędne do przeprowadzenia zdalnego
egzaminu dyplomowego:

o
o
o

dysponuję dostępem do Internetu;
dysponuję kontem Office 365 w domenie OSW;

dysponuję komputerem z kamerą i mikrofonem, pozwalającymi na niezakłóconą komun ikację z
komisj ą e gzaminacy jną.
Oświadczam , że wyrńam zgodę na nagqrwanie przebiegu egzaminu.

(podpis studenta)

