
Zarządzenie nr 50/2020

Rektora Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej

z dnia 29 lrwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w OlszĘńskiej Szkole

Wyższej w nviązku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SAR§-CoV-2

łvywołuj ącego chorobę COVID-l9

Na podstawie art, 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018,poz.1668 ze zm.), w złlią*urozporządzeniemMinistraZdrowiazdnia2Dmarca
2020t, w sprawie ogłoszenia naobszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz,
49I zę nl,) oraz rozporządzenia Ministra NaŃi i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kvliętnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w nlliąz}<tt z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zsvalczanięm COVID-I9 (Dz. U, 2020 t. poz. 741), ustawy z dnia ? marca 2020 r. o szczególnych
rczwiryaniach rwiązanych z zapobieganiem, przeciv,ldziałaniem i rvłalczaniem COVID- 19, innych
chorób zakaźnychoraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. zż020 t.poz.374,567 i 568),

zat ządzam, co następuj e :

§1

Za|iczenia i egzaminy

Zarządzenie dotyczy Ębu i terminów zaliczenia wszystkich rodzajów zajęó prowadzonych

w formie zdalnej. DoĘczy to studiów w trybie stacjonarnyrn i niestacjonarnym.

Zajęcia prowadzone zdalnię w roku akademickim 2019/2020 prowadzą do osiągnięcia

zakJadanych efektów uczenia się, a ich zaliczęnię odbywa się zdalnie w terminach zgodnyeh

z planem studiów. Odstępstwo od przewidzianego terminu przeprowadzęnia za|iczeń, czy

egzaminów oraz egzaff|inów poprawkowych możliwe jest jedynie za zgodą Dziekana

właściwego Wydziału wyrżonej w formie pisemnej.

Nauczyiiel akadęmicki możę dokonaó zmian formy zaliczęnia przedmiotrr w szczególności

z ustnej na pisemną i z pisemnej na ustną w relacji do formy określonej w sylabusach

prowadzonych przedmiotów, jeśli jest to konieczne dla przeprowadzenia egzaminów

lub zalięzeń w formie zdalnej, Zmiana formy zaliczenia przedmiotu musi byó zgjoszona

do Dziekana właściwego Wydziału celem zapewnienia prawidłowego nadzoru nad procesem

ksżałcenia, nie wymaga jednak zgody Dziekana Wydziału na samą zmianę.

Poprzez zaliczenie przedmiotu (modułu) rozumie się rv szczególnie zaliczenia ówiczeń.

konwersatoriów, laboratoriów, praĘk studenckich oraz egzaminów. Za|iczenie

tych egzaminów przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii informatycznych wymaga

udokumentowania stosownie do formy rv jakiej zostńprzeprowadzony.

Sposób zaliczenia seminarium dyplomowego pozostawia się do decyzji promotorów.

Nauczyciele akademiccy prrygotowują indywidualne fotmy, treści zaliczeniowe
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i egzaminacyjne, utrzymując zasńę możliwości sprawdzenia stopnia osiągnięcia

wymaganych efektów uczenia się.

7. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają ldziń w synchronicznych

formach zaliczenia przedmiotu, student zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia

zprowadzącym nauczycielem akademickim indywidualnych warunków zaliczenia przedmiotu

(modułu), przy czym warunki te powinny spełniać zasadę samodzielności zaliczenia

przedmiotu, zarówno w prrypadku zaliczeń indywidualnych, jak i prac zbiorolvych.

l,

§2

Egzamin dyplomowy i końcowy

Organizacja procesu dyplomowania w roku akademickim 201912020 może odbyć się w formie

tradycyjnej lub w Ębie zdalnym z uĘciem Microsoft Teams. Kużdy egzarrńn dyplomowy

przeprowadzony w Ębie zdalnym podlega obowiązkowej Ęestracji.

Dziekan właściwego Wydziału powiadomi w tenninie do dnia 15 ggrłrca 2a20 r. o metodzie

przeprowadzaniaegzaminustudentóworazcńollkówkomisjiegzaminacyjnych.

W przypadku przeprowadzęnia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Przewodniczący

Komisji podpisuje protokół egzaminu dyplomowego lub końcowego odręczrie i przesyła skan

do dziekanatu właściwego Wydziału niezwłoczrie po przeprowadzeniu egzaminu

dyplomowego, jednak nie pózniej niż w ciągu 12 godzin po przeprowadzeniu egzaminu.

Uzupełnienie podpisów pozostałych członków komisji egzaminacyjnych odbywa się w drodze

korespondencj i zwykłej lub elektronicmej.

Uwierzytelnienie osoby stawiającej się na egzamin odbywa się poprzez okazanie komisji

dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W pozostaĘm zakresie zasady doĘcące przeprowadzania egzaminow dyplomowych

pozostają bezzmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania,
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