
 

Bielsko-Biała, 15 czerwca 2020 r. 
 
 

Zarządzenie nr 22/2020 
Prorektora 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
 
 
 
W sprawie: zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w Wyższej Szkoły Finansów 
i Prawa w Bielsku-Białej, z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. 
 
Na podstawie rekomendacji zawartych w Środowiskowych wytycznych w związku 
z częściowym przywracaniem działalności uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na podstawie Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zarządzam co następuje: 

§1 
1. Zdalne przeprowadzenie zaliczeń/egzaminów jest możliwe, jeśli zajęcia prowadzone 

zdalnie w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 umożliwiły osiągnięcie 
zakładanych efektów uczenia się. Przeprowadzenie zaliczeń/egzaminów odbywać się 
będzie w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego 2019/2020. 

2. Nauczyciel akademicki może zastosować inną formę warunków zaliczenia przedmiotu niż 
została zapisana w sylabusie utrzymując zasadę sprawdzenia stopnia osiągnięcia 
wymaganych efektów uczenia się. 

3. O formie zdalnego zaliczenia przedmiotu, narzędzia, wagi składowych oceny końcowej 
przedmiotu, prowadzący zajęcia zobowiązany jest poinformować studentów. 

4. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do udokumentowania zaliczenia/egzaminu 
stosownie do formy, w jakiej został przeprowadzony. 

5. Wyniki zaliczenia/egzaminu są odnotowywane na koncie studenta w systemie BAZUS. 
6. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w zdalnym 

zaliczeniu/egzaminie jest on zobowiązany do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym 
nauczycielem akademickim innych warunków zaliczenia/egzaminu, przy czym warunki te 
muszą spełniać zasadę samodzielności zaliczenia/egzaminu przedmiotu.  

7. Liczbę terminów przystępowania do zaliczenia przedmiotu, sposób usprawiedliwiania 
nieobecności na egzaminach i zaliczeniach wskazuje Regulamin studiów WSFiP. 

§2 
1. Egzaminy w trybie zdalnym przeprowadza się w formie zapewniającej: 

a. możliwość weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, 
b. możliwie największą zbieżność z formą podaną w sylabusie przedmiotu, 
c. zapobieganie obniżeniu wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich 

przystępujących do egzaminu studentów, 
d. minimalizowanie zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu lub korzystania 

z niedozwolonych pomocy. 



 

§3 
Narzędzia informatyczne 

Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym 
musi zapewniać: 

1. możliwość kontroli przebiegu egzaminu lub zaliczenia i jego rejestrację; 
2. bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych 

osobowych egzaminatora i studentów. 
§4 

Egzaminy i zaliczenia ustne 
1. Przebieg egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym, w formie ustnej, podlega 

rejestracji obrazu i dźwięku. Jakość nagrania powinna umożliwiać kontrolę przebiegu 
egzaminu lub zaliczenia. 

2. Nagranie prowadzi wyłącznie egzaminator, który jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie nagrania przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom. 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu/zaliczenia egzaminator informuje osoby uczestniczące 
o rozpoczęciu rejestracji obrazu i dźwięku w następujący sposób:  
 
„Egzamin dyplomowy jest rejestrowany. Nagranie z przebiegu egzaminu 
przechowywane będzie na zabezpieczonym serwerze Uczelni przez okres 14 dni. 
W tym czasie każdy z uczestników spotkania ma prawo zapoznania się z nagranym 
materiałem w siedzibie uczelni. Po upływie 14 dni licząc od dnia egzaminu nagrania 
zostaną usunięte”. 
 

4. Egzaminator usuwa nagranie niezwłocznie po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub 
zaliczenia.  

5. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie ustnej dojdzie do 
zerwania połączenia ze studentem, egzaminator może: 

a. nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub 
zaliczenie;  

b. zakończyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie i wystawić studentowi ocenę 
na podstawie jego dotychczasowego przebiegu; 

c. powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po 
ponownym nawiązaniu połączenia. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP 
 

Prorektor 


