
Załącznik nr 1  

   
     

Nazwisko i imię: ………………………...……………………… 

Kierunek …………………. specjalność: …..………………..   

Rok …….. Sem. ….…..  Nr albumu ………………………… 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolite magisterskie*   

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne *   

Adres do korespondencji: …………………….………………………..……..   

Telefon kontaktowy: ………………… Adres e-mail: …………………….…   

*) niepotrzebne skreślić     

 

Prof. dr hab. Ernest Zawada 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego    

Zwracam się z prośbą o  wyrażenie zgody na realizację praktyki zawodowej 

w ………………………………………………………………………………………………………………………….……................................................. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa jednostki) 

w terminie ………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………... 

(od - do) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 1437/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-
Humanistycznej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
wymogami sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministra Zdrowia i zobowiązuję się 
do  bieżącego zapoznawania się z ich aktualizacjami, a także znane mi jest ryzyko związane z aktualnym 
stanem epidemicznym w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
Potwierdzam zobowiązanie do odebrania decyzji.  

  

Podpis studenta: ………………………………………….…………………………………………..……..   

 

Realizacja praktyk zawodowych BĘDZIE NASTĘPOWAŁA/NIE BĘDZIE NASTĘPOWAŁA* z zachowaniem 

obowiązujących wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

……………………………………………………………………… 

data, podpis wniosek opiekuna praktyki 
 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę(y). 

……..……….….……….…………………………….. 
data, podpis Dziekana 

 * Niepotrzebne skreślić   

                                

 
 

    

  

  

  

  

Bielsko-Biała, dnia ………………………….. -   



Załącznik nr 2 

Oświadczenie studenta przystępującego do realizacji praktyki  

  

Imię  i Nazwisko Studenta: …………………………………….………………..  

Numer albumu: ……………………………..……………………………………  

Studia pierwszego, drugiego stopnia *  

Tryb studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne*  

Wydział: ………………………………………….………………………………  

Kierunek studiów: ………………………………………………………………..  

  

Przystępując do realizacji praktyki oświadczam, że:  

  

1. Rozumiem i akceptuję warunki realizacji praktyki, wynikające z ograniczenia funkcjonowania Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

2. Są mi znane „Środowiskowe wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni” i zobowiązuję się  

do przestrzegania zawartych w nich zasad postępowania.   

3. W sytuacji stwierdzenia gorszego samopoczucia zobowiązuje się do natychmiastowej rezygnacji  

z  realizacji praktyki. 

4. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie będę dochodził żadnych roszczeń 

wobec Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Placówki, w której realizowałam/em 

praktyki. 

  

  

  

  

Miejscowość: ……………………………                                                                               …………………………………………….. 
  data i podpis studenta 

 
* Niepotrzebne skreślić   



Załącznik nr 3 

Ankieta studenta dotycząca oceny możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS CoV 2: 

  

Imię  i Nazwisko Studenta: …………………………………………..  

Numer albumu: …………………………………………………………  

Studia pierwszego, drugiego stopnia *  

Tryb studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne*  

Wydział: …………………………………………………………………………  

Kierunek studiów: ……………………………………………………………..  

Numer telefonu do kontaktu: ……………………………………………….  

   

1. Czy w ostatnich 14 dniach miał Pan/Pani kontakt z osobą/osobami, u których stwierdzono zakażenie 

SARS-CoV-2 lub z osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji z racji możliwości zarażenia 

przebywał/a Pan/i w rejonach występowania zachorowań na COVID-19 ?  TAK                            NIE  

  

2. Czy obecnie jest Pani/Pan w nadzorze epidemiologicznym/w czasie kwarantanny/ na zwolnieniu 

lekarskim ?           TAK                          NIE  

  

3. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pana/i następujące objawy? 

Objawy TAK NIE jeśli TAK, od kiedy 
początek (data) 

temperatura powyżej 
38 stopni 

   

duszność    

objawy przeziębieniowe 
np. katar, drapanie  

w gardle 

   

inne objawy …    

 

4. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan (i)/któryś z domowników, za granicą w rejonach 

transmisji koronawirusa?         TAK                            NIE  

  

5. Czy ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym  (kwarantanna)?  

TAK                            NIE  

  

  

6. Czy obecnie występują u któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła, uczucie duszności - trudności w nabieraniu powietrza i inne nietypowe)?  

TAK                            NIE  

  

7. Czy w ostatnich dwóch tygodniach występowały w/w objawy u kogoś z domowników?  

TAK                            NIE  

  

 

Miejscowość: ……………………………                                                                               …………………………………………….. 
  data i podpis studenta 

* Niepotrzebne skreślić  


