
Zarządzenie Nr 39/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 8 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku 

akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 

przedmiotów (krótko: zaliczeń) w trybie zdalnym. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń są obowiązujące dla wszystkich form 

studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych) w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Elblągu. 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym reguluje odrębne 

zarządzenie Rektora (Nr 26/2020). 

 

§ 2 

1. Dopuszcza się, aby sesja egzaminacyjna odbywała się w trybie mieszanym, tj. część 

egzaminów i zaliczeń odbędzie się w trybie zdalnym, a pozostałe w trybie regularnym. 

2. Egzaminy i zaliczenia: 

1) w trybie zdalnym: 

a) forma pisemna: 

− egzamin lub zaliczenie w formie pisemnej, dla określonego przedmiotu, 

przeprowadza się na platformie, na której były prowadzone zajęcia tego 

przedmiotu w trybie zdalnym, 

− w przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe jest przeprowadzenie 

egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym, należy je przeprowadzić w trybie 

regularnym, co nie będzie traktowane jako zdawanie w trybie poprawkowym, 

− przechowywanie dokumentacji przebiegu egzaminu lub zaliczenia powinno być 

zgodne z zasadami archiwizacji (zarządzenie Rektora Nr 34/2019); 

b) forma ustna: 

− egzaminy i  zaliczenia ustne są przeprowadzane na platformie, na której były 

prowadzone zajęcia w trybie zdalnym, a gdyby to nie było możliwe, na 

platformie ZOOM albo za pośrednictwem innej aplikacji; 

c) należy przyjąć za wystarczające uwierzytelnienie obecności studenta poprzez jego 

adres mailowy rejestrowany w domenie uczelnianej; 

2) w trybie regularnym (w wyjątkowych sytuacjach): 

− jeśli egzaminy i zaliczenia przeprowadzane są w trybie regularnym na terenie 

Uczelni, należy wypełnić wszystkie zalecenia wskazane w Regulaminie 

Sanitarnym PWSZ w Elblągu (zarządzenie Rektora Nr 35/2020), stosownie do 

zaistniałych warunków, 

− na udział w trybie regularnym student musi wyrazić zgodę (formularz 

oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu Sanitarnego w PWSZ                          

w Elblągu). 

 



§ 3 

1. Zgodnie z art. 76a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, narzędzia 

informatyczne wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie 

zdalnym muszą umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu i zaliczenia, jego rejestrację                                  

i bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami ochronę danych osobowych. 

2. Przez rejestrację przebiegu egzaminu i zaliczenia należy rozumieć w szczególności: 

nagranie audio lub audio-wideo, sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu lub 

zaliczenia zawierającego: imię i nazwisko nauczyciela akademickiego, datę 

przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę studentów 

przystępujących do egzaminu lub zaliczenia, zadane pytania, wystawioną ocenę, 

ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub zaliczenia. 

 

§ 4 

1. Osiągnięcia studenta egzaminowanego lub zaliczającego przedmiot ocenia się zgodnie 

z kryteriami określonymi w karcie przedmiotu. 

2. Student ma obowiązek samodzielnie brać udział w egzaminie lub zaliczeniu przedmiotu. 

 

§ 5 

Szczegółowe harmonogramy sesji podstawowej i poprawkowej, a także tryb (regularny lub 

zdalny) i forma (pisemna lub ustna) ich przeprowadzania, są ustalane przez Dyrektorów 

Instytutów (w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne) i zostaną opublikowane na 

stronach internetowych Instytutów do 15 czerwca 2020 r.  

 

§ 6 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym sprawuje 

Dyrektor Instytutu lub z jego upoważnienia Zastępca ds. Kształcenia. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

Rektor 
 

 

    prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


