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 Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie 

warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.  

 

 

 

1. CEL  

Celem procedury jest określenie podstawowych zasad przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych sprawdzających poziom osiągniętych efektów uczenia się przez studentów 

kierunków dietetyki, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa Szkoły Zdrowia 

Publicznego UWM w Olsztynie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w warunkach 

stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.  

 

2. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1 Za dostosowanie warunków do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  do zmienionej 

formy w związku ze stanem epidemii, odpowiedzialny jest przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego. 

2.2 Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły Zdrowia Publicznego. Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminów w celu 

weryfikacji efektów uczenia się powinno zapewnić rzetelne sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów.  

2.3. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych 

według następujących zasad:  

    a)   Egzamin dyplomowy części teoretycznej przeprowadza się z wykorzystaniem MS 

Teams w pakiecie Office 365, 



    b)   Do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba 

wyznaczona przez Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem Komisji 

Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym.  

 

3. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Z 

WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

3.1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje 

sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego 

dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.  

3.2. Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.  

3.3. W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:  

a)    zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, 

wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią 

jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 3.3.b),  

b)    złożenia wniosku do Dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia 

egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 

przypadku braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 

3.3.a); w takim przypadku Dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w 

pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze 

stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  

c)    przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu 

dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały 

się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z 

wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na 

wniosek studenta, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych 

osób, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych 

warunków przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

        d)    udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest 

dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz 

nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek 

udostępnić ekran swojego urządzenia.    



3.4. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego 

następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu, z 

zastrzeżeniem pkt 3.5.  

3.5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3.4., Komisja wyznacza 

kolejny termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące 

na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia 

Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 

stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, 

doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub 

zaliczeń.    

3.6. W przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania 

egzaminu dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, 

należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie 

połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym terminie. 

3.7. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez 

Komisję, student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii 

informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania.  

3.8. Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu 

zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji.  

3.9. Protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu 

egzaminu z możliwością zastosowania trybu obiegowego.  

3.10. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio Dyrektor.  

3.11. W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest część praktyczna, 

egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której 

odbywa się kształcenie o charakterze praktycznym z zachowaniem procedur stanowiących 

załączniki Nr 2 lub 3 do niniejszej procedury. 

3.12. Szczegółowe regulaminy egzaminu dyplomowego części praktycznej mogą ulec 

zmianie na czas trwania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.  

 

4. PODSTAWA PRAWNA  

Wewnętrzne Akty Prawne:  

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego  



ZARZĄDZENIE NR 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, 

doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub 

zaliczeń  

UCHWAŁA NR 81/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 16.09.2019 w sprawie 

zatwierdzenia procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów weryfikujących efekty 

uczenia się osiągnięte przez studenta w cyklu kształcenia 

 

 



Załącznik nr1 do Załącznika do Decyzji nr …… Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego z dnia …… 2020 roku 

 

 

Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego części teoretycznej  

przeprowadzonego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych  

 
Nazwa przedmiotu:……………………………………………………………………………  

Kierunek studiów:  

Rok studiów:.……………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko egzaminatora:………………………………………………………………...  

Data przeprowadzenia egzaminu:………………………………………………………………  

Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Załączniki:  

1. Lista studentów przystępujących do egzaminu ustnego  

 

 

 

 

………………………………..  

Data i podpis egzaminatora 


