ZARZĄDZENIE NR 1/2022
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji sesji zimowej roku akademickiego 2021/22

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 441
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 19 czerwca 2019 roku) oraz § 5 ust. 2 Zarządzenia
nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji
kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 z późn. zm.), w
związku z § 11 ust. 2 i 3 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), Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk
Ekonomicznych postanawia, co następuje:
§1
Tryb egzaminów i zaliczeń
1. Wszystkie egzaminy i zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej odbędą się w trybie
zdalnym.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu ze studentami i za zgodą
kierownika jednostki dydaktycznej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu lub
zaliczenia dla niedużej grupy w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnie
obowiązujących wytycznych sanitarnych.
§2
Wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
1. W celu przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia w trybie zdalnym ich uczestnicy korzystają
z:
1) Narzędzi informatycznych, o których mowa w § 5.
2) Uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem Centralnego Systemu Uwierzytelnienia
Uniwersytetu Warszawskiego, o ile wykorzystywane narzędzie na to pozwala.
3) Z kont elektronicznej poczty uniwersyteckiej, umożliwiających ich jednoznaczną
identyfikację.
2. Egzaminator zaprasza studentów na egzamin lub zaliczenie, korzystając z kont emailowych zdefiniowanych w USOS. Zapraszając na egzamin lub zaliczenie warto
przypomnieć studentom o wcześniejszym przetestowaniu wykorzystywanego narzędzia i
ustawieniu właściwych danych identyfikujących studenta.
3. Wskazane jest aby prowadzący egzamin wymagał zachowania stałego obrazu i dźwięku
od uczestnika kursu podczas jego zaliczenia. Możliwe postępowanie w sytuacji zerwania
połączenia z egzaminowanym określa § 13 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).
4. W trakcie egzaminu lub zaliczenia można wylegitymować studenta prosząc go o okazanie
do kamery legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości.
5. Egzaminy i zaliczenia ujęte w harmonogramie sesji mogą odbyć się w formule ustnej lub
pisemnej.

§3
Egzaminy ustne
1. Jako egzamin ustny rozumie się każdą odpowiedź ustną, która prowadzi do uzyskania
oceny końcowej z przedmiotu.
2. Egzaminator określa godziny egzaminów dla studentów, zgodnie z ramami czasowymi
podanymi w harmonogramie sesji. Możliwe jest zdefiniowanie osobnych spotkań dla
każdego studenta lub jednego spotkania dla wszystkich studentów i osobne
poinformowanie ich o godzinie egzaminu.
3. W trakcie egzaminu lub zaliczenia należy poprosić studenta o zaakceptowanie klauzuli
etycznej, o której mowa w § 6 (pisemnie na czacie spotkania lub ustnie).
4. Egzaminator wystawia ocenę na koniec egzaminu i uzasadnia ją. Student poznaje ocenę
i jej uzasadnienie w dniu egzaminu. Możliwe jest wystawienie oceny wraz z uzasadnieniem
bezpośrednio po egzaminie. Możliwe jest także wystawienie ocen i uzasadnień po
wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich studentów.
§4
Egzaminy pisemne
1. Jako egzamin pisemny rozumie się każdą formę pisemnej odpowiedzi, która prowadzi do
uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.
2. Egzamin lub zaliczenie powinno rozpocząć się o godzinie wskazanej w harmonogramie
sesji.
3. W ramach egzaminu lub zaliczenia konieczne jest podanie przez studenta imienia i
nazwiska, numeru indeksu oraz zaakceptowanie klauzuli etycznej, o której mowa w § 6
(pytanie: czy akceptujesz klauzulę o wskazanej treści i odpowiedzi: TAK/NIE).
§5
Narzędzia informatyczne wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń
w trybie zdalnym
4. Do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące
narzędzia informatyczne: narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy
e-learningowej Kampus oraz platformy Moodle WNE, Google Meet, Microsoft Teams,
Zoom.
5. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia z użyciem określonego
narzędzia jest odpowiedzialny koordynator przedmiotu.
6. Dla wszystkich egzaminów i zaliczeń przedmiotów ujętych w harmonogramie zimowej sesji
egzaminacyjnej zostanie przygotowana przestrzeń na platformie Moodle, o ile dany kurs
już jej nie posiada. Dział IT Wydziału (moodle@wne.uw.edu.pl) wspiera egzaminatorów i
studentów w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z dostępem do
platformy Moodle.
§6
Klauzula etyczna
1. Przystępując do egzaminu lub zaliczenia zdalnego student akceptuje poniższą klauzulę
etyczną:
1) W języku polskim:
Zobowiązuję się niniejszym do zastosowania się do reguł egzaminacyjnych
ustalonych przez egzaminatora oraz wynikających z dokumentów regulujących

zasady studiowania (por. niżej). Oświadczam, że w trakcie egzaminu nie będę
korzystać z żadnych niedozwolonych pomocy egzaminacyjnych oraz że nie będę
się porozumiewać z innymi osobami. Mam świadomość, że nieprzestrzeganie tych
reguł jest wyrazem nieuczciwości wobec wszystkich uczestników procesu
egzaminacyjnego oraz całej wspólnoty akademickiej i jednocześnie może
skutkować karą dyscyplinarną.
W przypadku wątpliwości odsyłam do Regulaminu Studiów na UW oraz
komunikatów i zarządzeń Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD).
2) W języku angielskim:
I hereby declare that I will comply with the examination rules established by the
examiner and resulting from rules of studying (see below). I declare that during the
exam I will not use any unauthorized examination aids and that I will not
communicate with other people. I am aware that non-compliance with these rules
is an expression of dishonesty towards all participants of the examination process
and the whole academic community and at the same time may result in disciplinary
penalty.
In case of doubts please refer to the Rules of Study at the University of Warsaw
and statements of the Head of the Educational Unit (EUH).
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa.
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