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Zarządzenie Nr 39/2019/2020 

REKTORA 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem 

technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-COV-2  

 

Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 23 Statutu Uczelni zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Zarządzenie określa tryb przeprowadzania oraz organizację egzaminów dyplomowych w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie przeprowadzanych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem 
technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w okresie do dnia 30 
września 2020 r. 
 

§ 2 
1) W okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie spowodowanym zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 egzaminy 
dyplomowe mogą odbywać się : 
a) w siedzibie Uczelni w formie tradycyjnej, na zasadach dotychczas obowiązujących; 
b)  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (egzamin dyplomowy w trybie 

zdalnym), tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz Komisja 
Egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w 
drodze wideokonferencji internetowej odbywanej przy wykorzystaniu aplikacji clickmeeting. 

2)  Przebieg egzaminu dyplomowego w aplikacji clickmeeting jest rejestrowany. Prorektor ds. 
Kształcenia i Spraw Studenckich może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego 
przy wykorzystaniu innej aplikacji lub platformy  

3) Przystępujący do egzaminu student, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej, z wykorzystaniem 
narzędzia , o którym mowa w ust. 1 pkt b, zobowiązani są do posiadania dostępu do komputera lub 
innego urządzenia, wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz 
audio i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem, a także posiadać dostęp do 
aplikacji clickmeeting, ( lub innej aplikacji, platformy, jeśli została wybrana) oraz znajomość tego 
narzędzia. 

4) Dziekan Wydziału organizuje egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym oraz ponosi odpowiedzialność 
za ich przebieg i zgodność z obowiązującymi przepisami. 

5) Udział w egzaminie dyplomowym z wykorzystaniem narzędzia , o którym mowa w ust. 1, jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na możliwość rejestracji jego przebiegu z udziałem studenta 
oraz wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej. 

6) Do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym stosuje się odpowiednio przepisy aktów prawnych 
obowiązujących w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w szczególności Regulaminu 
dyplomowania.  
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§ 3 
1. Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego, który ma odbyć się w formie zdalnej 

jest dostarczenie przez studenta do Uczelni wszystkich wymaganych do przystąpienia do 
egzaminu dokumentów i oświadczeń w oryginale (przesłanie pocztą lub złożenie w Biurze 
Obsługi Studenta w siedzibie Uczelni). 

2. Wyznaczony pracownik Dziekanatu dokonuje weryfikacji poprawności dostarczonych przez 
studenta wymaganych dokumentów. 

3. Dziekan Wydziału podejmując decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego przy 
wykorzystaniu technologii informatycznych, wyznacza termin egzaminu dyplomowego( datę, 
godzinę) oraz powołuje Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wydziale. 

4. Wyznaczony pracownik Dziekanatu informuje studenta o wyznaczonym terminie egzaminu 
dyplomowej tj.dacie i godzinie. Harmonogram obron prac dyplomowych umieszcza w 
wirtualnym dziekanacie. 

5. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Informatycznego wyznacza 
dodatkowo pracownika do pełnienia funkcji wsparcia technicznego dla Przewodniczącego 
Komisji Egzaminacyjnej w zakresie obsługi sprzętu i programów oraz prawidłowego 
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

 
§ 4 

1. W wyznaczonym terminie egzaminu Przewodniczący Komisji inicjuje połączenie członków 
Komisji i studenta w drodze wideokonferencji. Od momentu nawiązania połączenia rozpoczyna 
się protokołowanie.  

2. Przewodniczący Komisji ma możliwość rejestracji przebiegu egzaminu dyplomowego. 
Pozostałym członkom Komisji oraz studentowi zabrania się rejestracji przebiegu egzaminu 
dyplomowego, zarówno przez aplikację clickmeeting, jak i innymi środkami technicznymi. 

3. Podczas egzaminu dyplomowego muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich osób 
uczestniczących w egzaminie (studenta oraz członków Komisji). 

4. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu Przewodniczący Komisji 
1) przedstawia członków Komisji; 
2) weryfikuje tożsamość Studenta, który obowiązany jest okazać dokument tożsamości; 
3) informuje studenta o zakazie korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych źródeł wiedzy 

(książek, podręczników, pomocy naukowych, urządzeń, pomocy osób trzecich itp.); 
4) wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu; 
5) informuje studenta, że podczas trwania egzaminu student musi być cały czas widziany i 

słyszany,  
6) informuje studenta o przysługującym mu w trakcie egzaminu krótkim czasie na 

przygotowanie się do odpowiedzi na zadawane pytania i obowiązku znajdowania się w tym 
czasie w zasięgu kamery; 

7) podaje konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej 
zakończeniem.  

8) na polecenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej student zdający  egzamin, 
zobowiązany jest do udostępnienia, za pomocą kamery w swoim urządzeniu, 
pomieszczenia, w którym się znajduje podczas egzaminu dyplomowego 

5. Podczas egzaminu niedopuszczalne jest uruchamianie przez Studenta aplikacji ułatwiających 
odpowiedzi na pytania, zabronione jest używanie dodatkowego oprogramowania 
modyfikującego obraz, w tym narzędzi służących do modyfikacji tła lub dodawania efektów. 
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6. Nieprzestrzeganie przez Studenta zasad, o których mowa ust 4 i 5 , może stanowić podstawę 
do przerwania i anulowania egzaminu dyplomowego przez Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej. 

7. Po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych części egzaminu dyplomowego i udzieleniu 
wszystkich odpowiedzi przez zdającego egzamin dyplomowy, Przewodniczący Komisji 
informuje o zakończeniu egzaminu oraz prosi Studenta o zakończenie łączności z Komisją, 
czym kończy się część jawna egzaminu dyplomowego. 

8. Członkowie Komisji w części niejawnej egzaminu dyplomowego, tj. z wyłączeniem 
egzaminowanego studenta, ustalają oceny egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik 
studiów. 

9. Po zakończeniu części niejawnej Przewodniczący Komisji ponownie nawiązuje połączenie ze 
Studentem i ogłasza wyniki egzaminu i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu 
zawodowego. 

 
§ 5 

Jeżeli Przewodniczący Komisji stwierdzi niesamodzielność zdającego w trakcie egzaminu 
dyplomowego, w szczególności: korzystanie z niedozwolonych materiałów, urządzeń, metod i środków, 
student otrzymuje ocenę negatywną z egzaminu dyplomowego. 
 

§ 6 
1. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy członkami Komisji albo 

pomiędzy Komisją a studentem zdającym egzamin, Przewodniczący Komisji  lub osoba 
odpowiedzialna za wsparcie techniczne podejmuje próbę jego ponownego nawiązania, przy 
czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie w okresie 15 minut. 

2. W przypadku braku możliwości nawiązania ponownego połączenia ze wszystkimi uczestnikami 
egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji w porozumieniu za członkami Komisji 
podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu do momentu utraty połączenia pozwala ocenić 
egzamin i ustala: 
1) zakończenie egzaminu i wystawienie oceny; 

albo 
2) konieczność powtórzenia egzaminu w terminie dodatkowym. 

3. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w 
protokole egzaminu. 

 
§ 7 

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji drukuje i 
podpisuje protokół z egzaminu, a następnie składa we właściwym Dziekanacie, gdzie podpisują 
go pozostali członkowie Komisji.  

2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zwrot protokołu do Dziekanatu, powiadomienie 
członków Komisji o jego złożeniu i uzyskanie podpisów pozostałych członków Komisji. 

3. Protokół musi został umieszczony w teczce akt osobowych studenta.  
 

§ 8 
1. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, wyznaczony pracownik 

Dziekanatu, przygotowuje dyplom ukończenia studiów wyższych 
2. Student, który przystępował do egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii 

informatycznych , zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić dokumenty  dostarczone przed 
przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą dyplomowania obowiązującą 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
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3. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, student odbiera dyplom ukończenia studiów 
wyższych osobiście we właściwym Dziekanacie lub wyznaczonym na Uczelni punkcie w 
wyznaczonym terminie. 
 

 
§ 9 

1. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni 
zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów do przeprowadzenia ich z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa tj. w szczególności zachowanie odległości, określenia dokładnych 
godzin przybycia osób uczestniczących w egzaminie zakładając przerwy pomiędzy 
egzaminami dyplomowymi poszczególnych osób, zapewnienia środków do dezynfekcji. 

2. W przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej na egzaminie dyplomowym 
przeprowadzanym z wykorzystaniem technologii informatycznych, powtórny egzamin 
dyplomowy odbywa się w siedzibie Uczelni, po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału w 
warunkach określonych ust. 1 powyżej lub po wznowieniu kształcenia tradycyjnego/ 
bezpośredniego. Na uzasadniony wniosek studenta, powtórny egzamin dyplomowy, może 
odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych, z zastrzeżeniem terminu określonego 
w § 10 niniejszego Zarządzenia. 
 
                                                             § 10   

                              Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, niedłużej niż 
do 30 września2020 r. 


