
EGZAMINY DYPLOMOWE 
 

Zarządzenie Nr 82/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 1 października 2020 roku 
  

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

 
 

§ 2 
1.  Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według 
    następujących zasad: 
1)  egzamin dyplomowy przeprowadza się z wykorzystaniem MS Teams, 
2)  do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona 
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem 
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym, 
3)  przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje 
sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu 
tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video, 
4)  egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo, 
5)  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. 2, 
       b)  złożenia wniosku do dziekana/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 1;  
w takim przypadku dziekan/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, 
6)  stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego 
następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,  
z  zastrzeżeniem pkt. 7, 
7)  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6, 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 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie 
określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń, 
8) 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, 
9)  po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, 
student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej stosowanej 
do jego przeprowadzania, 
10)  plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu 
zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji, 
11)  protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z 
możliwością zastosowania trybu obiegowego, 
12)  w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor. 


