
 

Drogie Studentki, 
Drodzy Studenci, 
 
zostali Państwo dopuszczeni do egzaminu na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Informacje 
dotyczące godziny i sali, w której odbędzie się egzamin, znajdą Państwo w załączonej przepustce.  
 
W ramach działań prewencyjnych związanych z pandemią Uniwersytet przedsięwziął szczególne 
środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obecnym. Obowiązują również 
szczególne reguły zachowania. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed egzaminem i o uważne 
przeczytanie poniższych informacji! 
 
Ze względu na wytyczne dotyczące zmniejszenia ryzyka infekcji budynki Viadriny są obecnie 
niedostępne dla szerszej publiczności. Dokument w załączniku stanowi przepustkę umożliwiającą 
dostęp do pomieszczeń egzaminacyjnych i należy go wziąć ze sobą w dniu egzaminu. 
 
Osobom z symptomami infekcji koronawirusa lub znajdującym się w kwarantannie domowej ze 
względu na zarządzenie odnośnego urzędu, zabrania się wstępu do budynków Viadiny. W takim 
wypadku nie mogą Państwo uczestniczyć w egzaminie, a znajdująca się w załączniku przepustka traci 
swą ważność. Wejście Państwa do sali egzaminacyjnej rozumiemy jako deklarację, że żaden z 
powyższych powodów Państwa nie dotyczy. 
 
Jeżeli z powodu nagle występujących symptomów nie mogą Państwo wziąć udziału w egzaminie, 
wystarczy nieformalna informacja o wycofaniu się z udziału w nim wysłana przed wyznaczonym dla 
Państwa terminem na adres mailowy podany na przepustce. Na dzień przed egzaminem mogą 
Państwo wyrejestrować się bezpośrednio na viaCampus. 
 
Informacje dotyczące dnia egzaminu:  

- Prosimy o przestrzeganie przez cały czas obowiązujących reguł higieny i odstępu! 

- Wstęp odbywa się w grupach boardingowych liczących maksymalnie 10 studentów 
jednocześnie. Swoją grupę i godzinę wejścia do budynku znajdziecie Państwo w załączonej 
przepustce.1 

Podczas wchodzenia do pomieszczeń i ich opuszczania obowiązuje nakaz noszenia 
maseczki. 

Uczestnicy są absolutnie zobowiązani do punktualnego stawienia się na egzamin. W 
przypadku przyjścia po terminie oznaczonym na przepustce (nawet jeżeli będzie to tylko jedna 
minuta), niezależnie od powodu spóźnienia nie mogą już Państwo brać udziału w egzaminie, 
ponieważ w takim przypadku niemożliwe byłoby przeprowadzenie egzaminu zgodnie z 
planem. 

- Ze względu na bezpieczeństwo niedozwolone jest przebywanie w budynkach Viadriny przed 
wyznaczoną godziną. Przed budynkiem oznaczone są miejsca do czekania dla 
poszczególnych grup boardingowych. 

Prosimy o przebywanie podczas czekania na zewnątrz oraz o utrzymywanie podczas 
przyjazdu i wyjazdu odstępu do innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Obecnie w 

                                                      
1 Jeżeli przyjeżdżają Państwo z Rzeczypospolitej Polskiej, mogą Państwo również – jeżeli okaże się to konieczne 
– posłużyć się załączonym dokumentem jako zaświadczeniem dla służb granicznych w celu wykazania powodu 
przekroczenia granicy. 
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komunikacji publicznej regionu Berlin/Brandenburgia obowiązuje obowiązek noszenia 
maseczki zakrywającej usta i nos. 

- W celu ustalenia tożsamości prosimy o zabranie ze sobą jak zwykle dowodu osobistego lub 
paszportu oraz legitymacji studenckiej. Ponieważ przy ustalaniu tożsamości konieczne jest 
zdjęcie maseczki, podjęte zostaną odpowiednie środki ostrożności. 

Kontrola materiałów pomocniczych przyniesionych na egzamin odbędzie się podczas 
ustalania tożsamości. 

- Materiały egzaminacyjne, w tym kartki przeznaczone do rozwiązywania zadań, leżą na 
Państwa miejscach; wolno je otworzyć dopiero na wezwanie. Proszę przynieść ze sobą tylko 
przybory do pisania i ewentualnie dopuszczone materiały pomocnicze. Wchodząc do 
pomieszczenia należy stosować się do zaleceń osób sprawujących nadzór i zająć od razu 
wyznaczone dla Państwa miejsce. 

- Zadawanie pytań podczas egzaminu po ich uprzednim zgłoszeniu jest zasadniczo dozwolone 
tylko wtedy, gdy osoba sprawująca nadzór na to pozwoli. Pytania należy zadawać głośno, 
ponieważ ze względu na zachowanie odstępu nie jest możliwe szeptanie. 

- Opuszczenie sali egzaminacyjnej następuje po zakończeniu egzaminu w tym samych 
grupach i w tej samej kolejności, jak miało to miejsce przy wchodzeniu do pomieszczenia. 

Materiały egzaminacyjne, kartki z odpowiedziami oraz pozostałe nieużywane kartki przy 
opuszczeniu sali egzaminacyjnej należy zostawić na biurku w przeznaczonej do tego celu 
kopercie. Jeżeli oddane materiały okażą się niekompletne, może to zostać uznane za próbę 
oszustwa. 

Wraz z wejściem na salę egzaminacyjną deklarują Państwo swą zgodę na opuszczenie 
pomieszczenia dopiero wspólnie ze swoją grupą. Wyjątek stanowią konieczne wyjścia do 
toalety.2 Przeciskanie się przez rząd jest niedozwolone. Dlatego prosimy o zgłoszenie 
konieczności wyjścia do toalety. 

 
Jeżeli nie zdecydują się Państwo na udział w tym egzaminie, mogą Państwo przystąpić do egzaminu 
w najbliższym następnym terminie. Podejmiemy wszelkie starania, żeby nie spowodowało to 
nieakceptowalnych opóźnień w przebiegu studiów. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo wziąć udział 
w egzaminie, to jak zwykle obowiązuje zasada, że osoba sprawująca nadzór może w przypadku 
spóźnienia lub ewidentnego zakłócania przebiegu egzaminu nie zgodzić się na Państwa uczestnictwo 
w nim. Również w przypadku niestawienia się bez uprzedniej deklaracji odstąpienia od egzaminu 
egzamin uznany zostanie za niezdany.  
 
Prosimy o zrozumienie, że Uniwersytet realizuje przy pomocy przedstawionych tu zasad możliwie 
najbardziej efektywną ochronę zdrowia Państwa, pragnąc jednocześnie umożliwić Państwu 
regulaminowy przebieg egzaminu. Życzymy powodzenia na egzaminie! 
 
 
 
 
Niels Helle-Meyer     Prof. Dr. Eva Kocher     
Kanclerz     Wiceprezydent ds. Nauki i Studiów 

                                                      
2 Na każde pomieszczenie egzaminacyjne do toalety może udać się każdorazowo tylko jedna osoba. Jeżeli 
wyjście do toalety odbywa się w salach z rzędami siedzeń trwale umocowanymi do podłogi, to połowa wszystkich 
uczestników znajdujących się w tym rzędzie wstaje i opuszcza rząd przy zachowaniu obowiązującego odstępu 
między osobami, umożliwiając tym samym wyjście osobie udającej się do toalety. 


