
Zarządzenie nr 25/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie organizacji obron rozpraw doktorskich stacjonarnych w okresie epidemii koronawirusa  

SARS-Cov-2 na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu 

 

 

Działając na podstawie § 1 ust. 4 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020  

poz. 911) oraz art. 51 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.),  

w trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zdrowie całej społeczności akademickiej Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Obrony rozpraw doktorskich (dalej: obrony) odbywające się od dnia wydania niniejszego zarządzenia do 

końca semestru letniego roku akademickiego 2019/20, będą przeprowadzane w formie tradycyjnej 

(stacjonarnej) w auli w budynku WSB w Poznaniu przy ul. F. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w 

szczególności w zgodzie z zasadami postępowania wskazanymi przez Ministra Zdrowia, GIS i wytycznymi 

środowiskowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wszelkimi obostrzeniami sanitarnymi 

wprowadzonymi przez Dział Administracji Wydziału Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu. 

2. Przeprowadzenie obrony w formie zdalnej (online) może przysługiwać tym osobom, które z uzasadnionych i 

udokumentowanych przyczyn nie mogą podejść do obrony osobiście; decyzję w sprawie organizacji obrony 

zdalnie podejmuje Rektor w porozumieniu z przewodniczącym właściwej komisji doktorskiej. Obowiązują w 

takim przypadku obostrzenia, jak przy organizacji egzaminów, ujęte w zarządzeniu nr 24/2020 Rektora WSB 

w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji egzaminów w okresie epidemii koronawirusa 

SARS-Cov-2 w budynkach lub na terenie WSB w Poznaniu. 

3. Pracownicy administracyjni zaangażowani w organizację obron podlegają dodatkowo obostrzeniom 

wynikającym z zarządzenia nr 22/2020 Rektora WSB w Poznaniu w sprawie regulaminu pracy biurowej w 

okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 dla pracowników administracyjnych WSB w Poznaniu. 

4. Należy minimalizować liczbę osób związanych bezpośrednio z organizacją i przebiegiem obrony. 

5. Rekomenduje się, by:  

1) komisja egzaminacyjna znajdowała się w odległości minimum 1,5 m od osoby zdającej,  

2) wszystkie osoby obecne podczas obrony zachowały dystans minimum 1,5 m od siebie nawzajem (z 

wyłączeniem osób najbliższych zdającego, np. rodziców pozostających ze sobą we wspólnym 

gospodarstwie domowym), 

3) osoby obecne podczas obrony zajmowały wyłącznie wskazane przez organizatorów miejsca siedzące; 

zakazane jest siadanie twarzą w twarz, obok siebie, na miejscach wyłączonych z użytkowania,  



4) nie zdejmować maseczek lub przyłbic, 

5) wyłączyć z użytkowania właściwą dla auli CP liczbę miejsc siedzących i bezwzględnie przestrzegać w 

tym zakresie wytycznych Działu Administracji, 

6) podczas obrony serwować wyłącznie wodę butelkowaną i zrezygnować z poczęstunków ze wspólnych 

pater lub talerzy. 

6. Wszyscy uczestnicy obrony zobowiązani są do: 

1) samokontroli swojego stanu zdrowia w dniu obrony przed udaniem się do Uczelni; jeśli uczestnik 

obrony stwierdzi u siebie jakikolwiek objaw chorobowy charakterystyczny dla COVID-19, w 

szczególności podwyższoną temperaturę powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, kaszel, zanik smaku lub 

węchu, bóle mięśni,  nie może wziąć udziału w obronie i powinien skontaktować się z lekarzem; jeśli 

jest to zdający lub członek komisji egzaminacyjnej to dodatkowo powinien niezwłocznie poinformować 

Rektorat; 

2) wchodzenia do budynku Uczelni nie wcześniej niż na 45 minut przed rozpoczęciem obrony;  

3) dezynfekcji rąk natychmiast po wejściu do budynku uczelni i po wejściu do sali, w której odbywa się 

obrona, a także każdorazowo po chwilowym opuszczeniu sali, budynku lub po korzystaniu z łazienki, 

4) noszenia własnych maseczek zakrywających nos i usta (lub przyłbic) w trakcie wchodzenia i poruszania 

się po budynku Uczelni; 

5) zachowania minimum 1,5 m odstępu od innych osób obecnych w pobliżu, zarówno podczas poruszania 

się po budynku, oczekiwania na obronę przed salą lub przed budynkiem uczelni, jak i podczas samej 

obrony, 

6) przy ponownym wejściu do sali przez uczestnika obrony - zajęcia dokładnie tego samego miejsca 

siedzącego, co przed opuszczeniem sali, 

7) minimalizacji bezpośredniego kontaktu z innymi osobami; tradycyjny uścisk dłoni i przekazanie 

gratulacji jest możliwe wyłącznie, jeśli obie osoby mają założone jednorazowe rękawiczki, 

8) używania wyłącznie własnego laptopa przez zdającego, przewodniczącego komisji doktorskiej, 

protokolanta. 

7. Po zakończeniu obrony należy jak najszybciej opuścić budynek i nie gromadzić się na terenie Uczelni oraz 

unikać tworzenia skupisk powyżej 2 osób. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii lub nie dłużej 

niż do 30.09.2020 r. 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Prof. dr hab. Józef Orczyk 
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