Zarządzenie nr 61/2019/2020
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w ramach
kształcenia w szkole doktorskiej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późń. zm.), art. 79 ust. 8 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) oraz § 1 ust. 2 i 3 i § 2 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 z dnia 23 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.)
zarządzam,
co następuje:
§1
1.

Zarządzenie reguluje sposób przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w ramach kształcenia
w szkole doktorskiej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

2.

Formę egzaminu/zaliczenia oraz kryteria oceny określa sylabus przedmiotu.

§2
1.

Egzaminy i zaliczenia zajęć podstawowych i specjalistycznych realizowanych w Szkole
Doktorskiej UKW mogą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem zaleceń
określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i reżimu sanitarnego.

2.

Ustne egzaminy i zaliczenia zajęć podstawowych i specjalistycznych realizowanych w Szkole
Doktorskiej UKW mogą odbywać się w formie zdalnej na wniosek doktoranta zaakceptowany
przez nauczyciela akademickiego lub z inicjatywy nauczyciela akademickiego. Po akceptacji
nauczyciela akademickiego wniosek kierowany jest do wiadomości dyrektora szkoły
doktorskiej. Wniosek doktoranta musi zawierać uzasadnienie. Wniosek składa się za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Nauczyciel akademicki informuje dyrektora szkoły
doktorskiej o decyzji przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej.

3.

Zaliczenia i egzaminy, o których mowa w ust. 2, mogą odbywać się tylko pod warunkiem,
że nauczyciel akademicki i doktoranci mają techniczną możliwość uczestniczenia w
egzaminach przeprowadzanych w formie zdalnej w sposób określony w niniejszym
zarządzeniu.

4.

Pisemne egzaminy i zaliczenia zajęć podstawowych i specjalistycznych realizowanych w
Szkole Doktorskiej UKW mogą odbywać się w formie zdalnej (np. za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub aplikacji MS Teams). Nauczyciel akademicki informuje o sposobie
przeprowadzenia pisemnego egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej doktorantów oraz dyrektora
szkoły doktorskiej.

5.

Terminy egzaminów/zaliczeń nauczyciel akademicki ustala w porozumieniu z doktorantami.
Doktorant zostaje poinformowany o terminie i formie (stacjonarna/zdalna) egzaminu/zaliczenia
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

6.

Zaliczenia i egzaminy powinny odbyć się w terminie umożliwiającym doktorantom złożenie
indeksów do 30 czerwca 2020 roku.

7.

Wynik zaliczenia/egzaminu nauczyciel akademicki wprowadza do systemu USOS przed 30
czerwca 2020 roku.

8.

W przypadku zaliczenia lub egzaminu poprawkowego termin
zaliczenia/egzaminu może zostać wydłużony do 30 września 2020 roku.

9.

W przypadku egzaminów/zaliczeń przeprowadzanych w formie zdalnej podstawą
udokumentowania egzaminu/zaliczenia jest wpis do systemu USOS. Wpis w indeksie
nauczyciel akademicki uzupełnia nie później niż do 30 września 2020 roku.

przeprowadzenia

§3
1.

Egzaminy i zaliczenia zajęć podstawowych i specjalistycznych, które odbywają się w formie
stacjonarnej, są zgłaszane do Biura ds. Stopni. Nauczyciel akademicki informuje mailowo
pracownika Biura ds. Stopni o terminie, miejscu i liczbie doktorantów z minimum
pięciodniowym wyprzedzeniem. Sala jest przygotowywana pod kątem wymogów sanitarnych
zgodnie z zaleceniami GIS.

2.

Nauczyciel akademicki i doktoranci mogą wziąć udział w egzaminie/zaliczeniu w formie
stacjonarnej pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

§4
1.

W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 egzaminy/zaliczenia ustne mogą być
przeprowadzane w formie zdalnej tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym doktorant
oraz nauczyciel akademicki uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych
miejscach – w drodze rejestrowanej wideokonferencji internetowej (zaleca się aplikację Ms
Teams).

2.

Egzaminy i zaliczenia w formie ustnej mogą być rejestrowane (nagrywane) przez nauczyciela
akademickiego. Udział w egzaminie/zaliczeniu oznacza zgodę na rejestrowanie.

3.

Jeżeli w trakcie zaliczenia/egzaminu w formie zdalnej dojdzie do przerwania połączenia
nauczyciel akademicki podejmuje decyzję, czy możliwe jest zakończenie zaliczenia/egzaminu
i wystawienie oceny, czy zachodzi konieczność powtórzenia egzaminu.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

