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ZARZADZENIE Prodziekana ds. Studenckich 

NR 1/2022 WYDZIAŁU CHEMII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2022 r.  

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym  

w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. 

 

Na podstawie § 11 Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie 

zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje. 

 

§ 1 

1.  Forma egzaminu lub zaliczenia zajęć w trybie zdalnym powinna: 

1) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się; 

2) odpowiadać lub być możliwie zbliżona do formy podanej w sylabusie przedmiotu; 

3) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań  

dla wszystkich studentów przystępujących do zaliczenia; 

4) minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zaliczenia zajęć lub korzystania  

z niedozwolonych pomocy. 

§ 2 

1. Wyboru narzędzia informatycznego właściwego do przeprowadzenia egzaminu  

lub zaliczenia z określonego przedmiotu dokonuje się  zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 Zarządzenia nr 

111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji 

zajęć dydaktycznych. 

2.  Lista egzaminów lub zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej, które decyzją KJD, zgodnie 

z § 11 ust. 2 Zarządzenia nr 111 Rektora UW, uzyskały zgodę na formę zdalną, również gdy 

sylabus nie przewidywał trybu zdalnego opublikowana jest na stronie Wydziału Chemii UW:  

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/organizacja-ksztalcenia/egzaminy-i-zaliczenia-w-trybie-

zdalnym/. 

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/organizacja-ksztalcenia/egzaminy-i-zaliczenia-w-trybie-zdalnym/
http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/organizacja-ksztalcenia/egzaminy-i-zaliczenia-w-trybie-zdalnym/
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3. Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące 

narzędzia informatyczne: 

1) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej 

„Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu 

Warszawskiego, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 

pisemnych;  

2) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „GSuite dla Szkół i Uczelni”, w tym  

w szczególności narzędzie „Google Meet” do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 

ustnych; 

3) narzędzie „Zoom” w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 

ustnych. 

§ 3 

1. Prowadzący zajęcia może wymagać zachowania stałego przekazu obrazu i dźwięku  

od uczestnika zajęć podczas ich zaliczenia. 

2. Przebieg egzaminu/zaliczenia ustnego w trybie zdalnym rejestruje się w formie nagrania 

obrazu i dźwięku.  

1) 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) Egzaminator udostępnia nagranie wyłącznie KJD na jego prośbę złożoną w terminie 

do 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia. Po upływie tego terminu niezwłocznie usuwa 

nagranie. 4.  

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do egzaminów i zaliczeń 

z wszystkich przedmiotów prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. 

 

Prodziekan ds. studenckich 

/-/ 

Beata Krasnodębska-Ostręga 


