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1. Studenten zijn door hun opleiding geïnformeerd over de zaal binnen het USC
waarin ze tentamen hebben en hebben voor de toegang ook een plattegrond
ontvangen.
2. Studenten mogen maximaal een kwartier van te voren aanwezig zijn en gaan dan
direct de zalen in. Laatkomers mogen volgens de reguliere normen van de
opleidingen al dan niet meedoen.
3. Studenten gaan via de nooduitgangen de tentamenzalen in het USC in en
vertrekken als ze klaar zijn via de hoofdingang en volgen de looppaden zoals
aangegeven in de zalen en in het gebouw. Opleidingen informeren hun studenten
hierover.
a. Uitzondering: studenten in de multifunctionele zaal gaan het gebouw binnen
via de hoofdingang en vertrekken via de hoofdingang.
b. Uitzondering: studenten die fysiek niet met de trap naar boven kunnen,
kunnen gebruik maken van de lift. Studenten die met een rolstoel of een
ander hulpmiddel dat niet over een drempel/opstapje kan, een zaal in
moeten, ook op de begane grond, kunnen wel gebruik maken van de
hoofdingang.
4. De nooddeuren van de tentamenzalen worden uiterlijk 15 minuten voor de start van
het tentamen opengezet voor de kandidaten. Dit om te voorkomen dat studenten in
te grote groepen in of bij het USC staan te wachten. De grote hal heeft 2
nooduitgangen links en rechts achterin de zaal, Zaal A, B en de Danszaal hebben
allen 1 nooddeur. De multifunctionele zaal heeft geen nooddeur, studenten die in
deze zaal tentamen hebben gaan het gebouw via de hoofdingang naar binnen.
Studenten die later komen en niet meer via de nooduitgang naar binnen kunnen
gaan via de hoofdingang naar binnen en worden door de front-office medewerker
van het USC aangesproken en doorverwezen naar de juiste locatie.
5. Bij de nooduitgangen van de tentamenzalen staan desinfectiepalen zodat de
studenten bij betreden van de zaal hun handen kunnen desinfecteren.
6. Er staat routingsinformatie op het terrein van het USC zodat duidelijk is voor de
studenten wat de ingang is voor welke zaal. Het USC personeel handhaaft de
Corona-regels op het buitenterrein en helpt extra met verwijzing van studenten om
naar de juiste zaal te gaan.
7. In het USC geldt een mondkapjesplicht. Iedereen die loopt dient een mondkapje te
dragen, ook voor toiletbezoek.
8. Studenten betreden de zaal waar ze tentamen hebben en nemen zo ver mogelijk
naar voren plaats, dus zo dicht mogelijk bij de uitgang. De zaal wordt dus zo gevuld
dat de laatste studenten die binnen komen ook helemaal achteraan plaatsnemen en
niet door de zaal hoeven te lopen om een plekje te zoeken.
9. Bij digitale tentamens zijn er desinfectiedoekjes beschikbaar. De studenten
maken voor gebruik van de chromebooks deze schoon.
10. Studenten die recht hebben op extra tijd dienen in hun zaal aan de zijkant te gaan
zitten.
11. Het USC maakt de tafels/stoelen na elk tentamen schoon.
12. Studenten dienen na afloop van het tentamen direct het USC gebouw en terrein te
verlaten.

