DECYZJA Nr 12/2020
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 8 lipca 2020r.
zmieniająca Decyzję Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
UKSW z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie
zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników,
studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu UKSW oraz § 4 ust.5 Zarządzenia Nr 39/2020 Rektora UKSW
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, oraz w związku z art. 76a ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85
z późn. zm.) - postanawia się, co następuje :
§1
W Decyzji Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie
zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się, w okresie zawieszenia na Uniwersytecie zajęć dydaktycznych w trybie
tradycyjnym

z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zasady

przeprowadzania oraz organizację egzaminów dyplomowych

poza siedzibą uczelni

(w trybie zdalnym) z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających
w szczególności:
1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu
dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

2)

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w ramach synchronicznego kontaktu, w którym
student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych
miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams – aplikacji opartej na chmurze,
zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodząca w skład systemu Office
365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl.
2. Do prawidłowego działania aplikacji wymienionej w ust.1 wymagania sprzętowe dla
różnych systemów zostały opisane na stronie Microsoft pod adresem https://tiny.pl/7rnq9 .
Istnieje możliwość wykorzystania systemy Windows7 pod warunkiem zainstalowania
najnowszej aktualizacji oraz .NET 4.5CLR lub późniejszej.
3. W wyjątkowych przypadkach, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu
przy użyciu innej technologii informatycznej, która będzie zapewniała odpowiednie warunki
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 1 ust.1– po konsultacji z Centrum
Systemów Informatycznych (dalej zwanych CSI).
4. Wsparcia technicznego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego
udziela CSI.
5. Członkowie komisji są zobowiązani do zapewnienia sobie na czas trwania egzaminu
dyplomowego dostępu do aplikacji MS Teams, sprzętu wyposażonego w kamerę oraz
mikrofon umożliwiający dwukierunkowy przekaz audio-video oraz do stabilnego łącza
internetowego.
6. Uznaje się przepisy art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) łącznie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO
za podstawę do transmisji przebiegu egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej zapewniających niezbędne zasady bezpieczeństwa.”
3) W §6 w ust.1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy w trakcie egzaminu dyplomowego dojdzie do zerwania
połączenia ze studentem lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające kontrolę
jego przebiegu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może:”;
4) uchyla się § 7;
5) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia albumu studenta,
księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

