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Akademia Ignatianum w Krakowie

REKToRAT

Kraków, 28 stycznta, 2022 r.

szanowni państwo!

Studenci i Doktoranci Akademii Ignatianum w Krakowie!

Mija semestr zimowy bteżącego roku akademickiego, w czasie trwania którego ostatnie
miesiące nauki odbywały się w trybie zdalnym. Przęd nami sesja egzatninacyjna - ktoratakżę
odbywać się będzie zasadniczo w trybie zdalnym (z możliwością przeprowadzania
poszczególnych egzarrlinów w trybie stacjonarnym). Na taką formę sesji zdecydowaliśmy się
w zwtązku z licznymi prośbami kierowanymi do nas w ostatnich dniach przez Starostów
poszczególnych roczników (za pośrednictwem Samorządu Studenckiego AIK), motywujących
swoje stanowisko ,,troską o wspólne dobro, a przede wszystkim zdrowie całej społeczności
akademickiej".

Nadchodzący, letni semestr studiów, planujemy rozpocząc zasadniczo w trybie
stacjonarn5rm, chyba, ze warunki epidemiczne w najbliZszych tygodniach drastycznie pogorszą
się i zostaną wydane odpowiednie przepisy odgórne, zakazujące takiej mozliwości prowadzenia
zajęć. Jesteśmy też technicznie przygotowani do stosowania w murach uczelni wszystkich
procedur higienicznych i epidemicznych, wraz zę wskazaniem na obowiązek zasłaniania ust
i nosa.

Szanowni Państwo, we wspomnianych listach sami zwracaliście uwagę na fakt, że częśc
z Państwa nie jest zaszczepiona, r,co zwtększaryzyko emisji wirusa" oraz ,,fiaIaża na szwank"
zdrowie Wasze i Waszych Bliskich.

W związku z planaml rozpoczęcia większości zajęć w semestrze letnim w trybie
stacjonarnym oraz po konsultacji z Samorządami Studenckim i Doktoranckim, apeluję do
wszystkich Państwa, ktorzy nie są zaszczepieni i nie mająprzeciwwskazań zdrowotnych, o jak
naj szybsze przyjęcie szczepionki przeciw Covid- 1 9.

Według aktualnej wiedzy, szczepienia niemal całkowicie chronią osoby zaszczepione
przed ciężkimi postaciami Covid-19, wymagającymi leczenia szpitalnego, a także przed
śmiercią w następstwie zakazenia. Szczepienie, to wrazprawdziwej akademickiej solidarności
i ,,troski o wspólne dobro", które (słusznie) eksponowaliście w Waszych listach do nas, oraz -
aktualnie - najskuteczniejsza znana metoda uzyskania odporności.

Życzęwszystkim Państwu duzo zdrowia i sz}bkiego powrotu w mury naszejAkademii.
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