
Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego  

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru zimowego  

w roku akademickim 2021/21  z dnia 29.11.2021 

 

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego, 

 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony studentów i wykładowców o sposób prowadzenia 

zajęć w warunkach nasilającej się sytuacji pandemicznej przekazuję co następuje: 

Zakładam do końca semestru zimowego utrzymanie dotychczasowej formy, tj. prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w sposób hybrydowy (wykłady zdalnie; ćwiczenia i seminaria w formie tradycyjnej - 

bezpośredniej w Uczelni). 

Wyjątek stanowi okres od 3 do 5 stycznia 2022 r. W tych dniach zalecam przeprowadzenie ćwiczeń i 

seminariów wg planu tygodniowego w trybie on-line.  

W zakresie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów lub członków ich rodzin informuję, iż 

zalecane jest następujące postępowanie: 

1/ Osoba chora, u której stwierdzono na podstawie testu zakażenie wirusem SARS-CoV-2. podlega 

automatycznie, obowiązkowemu odosobnieniu czyli tzw. izolacji domowej. Studentom objętym 

izolacją przysługuje usprawiedliwienie u prowadzących zajęcia nieobecności na zajęciach na podstawie 

stosownej dokumentacji (zwolnienie lekarskie, pozytywny wynik testu lub informacja z Centrum e-

zdrowia). 

2/ Osoby niezaszczepione, które miały kontakt z osobą zakażoną powinny podjąć decyzję o 

samokwarantannie (i najlepiej poddać się testowi). Samokwarantanna trwa do czasu objęcia takiej 

osoby kwarantanną (w ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne 

powiadomienia o nałożeniu kwarantanny) lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem 

samokwarantanny. Usprawiedliwienie nieobecności studenta za okres samokwarantanny pozostaje w 

gestii prowadzącego dany przedmiot. 

3/ Osoba niezaszczepiona, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, znajdująca się na podstawie 

decyzji inspekcji sanitarnej na kwarantannie domowej nie może uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych. Studenci objęci kwarantanną domową mają usprawiedliwioną nieobecność na 

zajęciach w jej okresie (po przesłaniu prowadzącym zajęcia stosownej informacji np. z Centrum e-

zdrowia). 

4/ Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które przeszły chorobę COVID-19 w ciągu ostatnich 6 

miesięcy, które miały kontakt z osobą zakażoną są zwolnione z kwarantanny i mogą uczestniczyć w 

zajęciach dydaktycznych. Sytuacja niniejsza dotyczy również nauczycieli akademickich. 

5/ Każda osoba, a zwłaszcza niezaszczepiona, u której występują objawy wskazujące na podejrzenie 

zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, 

zaburzenia węchu i smaku) podejmuje decyzję o samoizolacji czyli o odizolowaniu się w miejscu 

zamieszkania. Osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach w Uczelni. Samoizolacja trwa do czasu 

potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji lub wykluczenia zakażenia. 

Usprawiedliwienie nieobecności studenta za okres samoizolacji pozostaje w gestii kierownika 

przedmiotu (wskazane jest posiadanie stosownej w/w dokumentacji). 



O sposobie odrobienia zaległości w ramach poszczególnych zajęć, w zależności od sytuacji w jakiej 

znalazł się student, decyduje nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia lub seminaria. 

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zachęcam i ponownie apeluję do Państwa o zaszczepienie się 

przeciwko koronawirusowi!  

Dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (szczepienie dawką przypominającą oprócz 

wcześniej wyznaczonych terminów 3 i 10 grudnia br.)  oraz dla niezaszczepionych studentów, dostępne 

są następujące terminy szczepień:  

• 30 listopada br. w godz. 9.00-13.00, Collegium Maximum, hol przy popiersiu A. Cieszkowskiego, 

ul. Wojska Polskiego 28, 

• 2 grudnia br. w godz. 9.00-13.00, Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii 

Mechanicznej, sala nr 101, ul. Piątkowska 94, 

• 4 grudnia br. w godz. 9.00-13.00, Collegium Maximum, hol przy popiersiu A. Cieszkowskiego, 

ul. Wojska Polskiego 28, 

• 8 grudnia br. w godz. 9.00-13.00, budynek Biocentrum, ul. Dojazd 11, 

• 12 grudnia br. w godz. 9.00-13.00, Collegium Maximum, hol przy popiersiu A. Cieszkowskiego, 

ul. Wojska Polskiego 28. 

 

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i wprowadzenia ewentualnych ograniczeń na poziomie 

krajowym/lokalnym, organizacja zajęć może ulec zmianie.  

Proszę śledzić informacje, jakie będą się ukazywać na stronie internetowej Uczelni i Wydziału.  

 

         Dziekan WE 

                 (-)  

Prof. dr hab. Walenty Poczta 

 


