Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 40/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
REALIZOWANEGO W TRYBIE TRADYCYJNYM
W SIEDZIBIE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
(STUDENT AKADEMII)

Imię i nazwisko studenta aMuz:

Adres zamieszkania:

Kontakt e-mail:

Kontakt tel.:

Pesel:

Oświadczam, iż mimo wystąpienia zagrożenia rozpowszechniania się COVID-19, świadomie
przystępuję do egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie tradycyjnym w siedzibie
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i zobowiązuje się do przestrzegania
zasad sanitarnych obowiązujących w Akademii.

………………………………………
data

…………………………………………………..
podpis studenta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora 40/2020 z dnia 15czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
REALIZOWANEGO W TRYBIE TRADYCYJNYM
W SIEDZIBIE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
(NAUCZYCIEL AKADEMICKI)

Imię i nazwisko nauczyciela
akademickiego:

Wydział, na którym zatrudniony
jest nauczyciel akademicki:

Kontakt e-mail:

Kontakt tel.:

Oświadczam, iż mimo wystąpienia zagrożenia rozpowszechniania się COVID-19, świadomie
biorę udział w egzaminie dyplomowym realizowanym w trybie tradycyjnym w siedzibie
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i zobowiązuje się do przestrzegania
zasad sanitarnych obowiązujących w Akademii.

………………………………………
data

…………………………………………………..
podpis nauczyciela akademickiego

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 40 / 2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE
W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYMI W TRYBIE TRADYCYJNYM
W TERMINIE 15 CZERWCA-3 LIPCA 2020 R.
EGZAMINAMI DYPLOMOWYMI
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
ZASADY SANITARNE
1. Wejście do Uczelni jest możliwe po skorzystaniu z dzwonka zainstalowanego
na drzwiach wejściowych (Uczelnia w godzinach swojego funkcjonowania
pozostaje w ciągu dnia zamknięta na klucz).
2. Przy wejściu do Uczelni każda osoba będzie miała zmierzoną temperaturę
bezdotykowym termometrem (w przypadku temperatury wyższej niż 37oC
nie będzie możliwości wejścia do Uczelni).
3. Przy wejściu do Uczelni każda osoba ma obowiązek zdezynfekowania rąk
(pojemnik z płynem znajduje się przy wejściu).
4. W uczelni, w tzw. częściach wspólnych, jest obowiązek używania maseczki
(można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej, a po wyjściu z sali
każdorazowo należy z niej korzystać).
5. W Uczelni obowiązuje nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m
od innych osób oraz częstego mycia rąk lub ich dezynfekowania (dozowniki
z płynami znajdują się przy windach).
6. W Akademii nie ma możliwości zakupienia żadnego jedzenia ani picia.
Przyniesione ze sobą posiłki można spożywać wyłącznie w przydzielonej sali lub
poza budynkami Uczelni.
7. W przypadku osób niemających problemów z poruszaniem się, zaleca się nie
korzystać z wind.
/-Rektor/

