
Worszowa, dn. 20 kwietnia 2020 r.

wyzszł szrore
It§zyt.rtrR§ t Znnowrł

W wARsZAwlE

02-36ó Warszawa
Ul, Bitwy Wal§zaw5kiej 1920 r. nr 1s
tel, +48 22 646 20 60
tEl./fax +48 22 s46 34 18
rekrutatja@wsiiz,pl
wsiiż.pl

Zorzqdzenie nr 7/2O2O
Rektoro \Nyższei Szkoły lnzynierii i Zdrowio w Worszowie

z dnio 20 kwieinio 2O2O roku

w sprawie prryi,ęcia sesii qzaminaĘnef w semeslrze lenin r/a 20l9/2O2O
w Ębiezdahyn

No podstowie Rozporzqdzenio Ministro Nouki i Szkolnictwo Wyzszego z dnio

9 kwietnio 2020 r. zmienioiqce rozporzqdzenie w sprowie czosowego ogroniczenio

funkcionowonio niektórych podmiotów systemu szkolnictwo wyzszego i nouki w związku

z zopobiegoniem, przeciwdziołoniem i zwolczoniem COVlD-l 9 oroz § 1Z ust. ó pkt 1Z Stotutu

Wyzszei Szkoły lnzynierii i Zdrowio w Worszowie nodonego w dniu 30 kwietnio 2019 r. przez

zołoĄcielo dr hob. MorcinoJ. Geryko, prof. UJ, zorządzo się, co nostępuie:

§l
Wprowodzo się procedurę orgonizocii ses|i egzominocyinei w semestrze letnjm r/o 2019/2a20

w trybie zdolnym, w związku z czosowym ogroniczeniem funkcionowonio niektorych podmiotow

systemu szkolnictwo vvyższego i nouki w zł,tiqzku z zopobiegoniem, przeciwdziołoniem

i zwolczoniem COVID-l 9.

§2

Zorzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisonio.

Rektor

Wyzszei SrkĄ lnzynierĘ Zdrowio wWorszowie
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Zolqcznlk nr l do Zorzqdzenla nr 7/2020
Rektoro Wyźszel Szko/y kĄnierii l Zdrowlo w Warszońe z dnio 20 kwietnic: 2020 r.

w sprawie przyięcio procedury orgonizocii sesii egzoninocylnel w semeslrze blnim
r/o 20] 9/2020 w łn7ble zdolnym

Postonowienio ogólne

l . Proceduro określo zosody orgonizocji sesii egzominocyine| w semesłrze lełnim
r/ą 2O19/2O2O w trybie zdolnym.
Celem procedury jest zopobiegonie, przeciwdziołonie i zwolczonie COVID- l 9.
Proceduro dolczy siudiów l i ll stopnio oroz studiów podyplomowych.
Orgonizocio sesii egzominocyinei w trybie zdolnym, moze powodowoć zmionę:

o) terminów sesii egzominocyinei Ipodsiowowej i poprowkowei] określonei
w orgonizocii roku okodemickiego 2Ol9/2O2O, obowiqzuiqcej no dzień
wydonio n iniejszego zarzqdzenio.

b) metod weryfikocii nobytych efektow uczenio się [studio l i ll stopnio] lub efektow
ksztołcenio [studio podyplomowe] określonych w kortoch poszczególnych
modułów przedstowionych przez nouczycieli okodemickich no pierwszych
zoięcioch w semestrze.

Sesio egzominocyino zostonie podzielono no:
o) sesie podstowowq:

b) sesię poprowkowq:

Zo obsługę odministrocyinq dokumentocji dolczqcei sesii egzominocyinei reolizowonei
w trybie zdolnym odpowiodo Biuro Sprow Studenckich.

Zo orgonlzocię zoliczeń i egzominów odbywoiqcych się z wykorzystoniem iechnologii
informolycznych zopewnioiocych kontrolę ich przebiegu i reiestrocjQ odpowiodo Dzioł
Nouki we wspołprocy zDziolem Plonowonio i Orgonizocii Studiów.

7c, nodzór nod orgonizociQ sesji egzominocyinei reolizowonei w trybie zdoInym
odpowiodo Prorektor ds, ksztołcenio i dydoktyki.

Orgonizocio sesii egzominocyinei
w trybie zdolnym

l. Ostotecznq decyzię o metodzie weryfikocii nobytych efektow uczenio się,/ ksztołcenio
podeimuie nouczycie| okodemicki odpowiedziolny za prowodzony moduł w cqłości
lub w porozumieniu z współprowodzqcymi poszczególne formy zoięć.

o) Dobor odpowiedniei metody weryfikocii powinien byc uzoleżniony od formy
i chorokteru zoięć.

Wskozone przez naucv,/cieli okodemick]ch metody weny,fikocii efektow uczenio się/
ksztołcenio zotwierdzone sq ostotecznie przez Prorektoro ds. ksziolcenio
i dydoklyki.
Hormonogromy sesii egzominocyinei zowieroiqce: nozwę modułu, imię i nozwisko
prowodzqcego, formę zoliczenio/ egzominu, termin zoliczenio/ egzominu w sysiemJe
synchronicznym i osynchronicznym, sq udostępnione do wiqdomości studentow/ sluchoca1
w informotycznym systemie obsługi studiów noipozniei no ]4 dni przed pierwszym
wĄ/znoczonym ierminem.

4. Done do logowonio w przypodku zoliczeń/ egzominów reolizowonych w trybie
synchronicznym zostonq udostępnione do w]odomości siudentówr/ słuchoczy
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w informolycznym systemie obsługi studiów noipoźniei no 7 dni przed pierwszym
Wy,/nOc,/onyT lerm,ren.
Sesio egzominocyjno w trybie zdolnym moze odbywoć się w systemie:

oJ synchrcnicznym,
b) osynchronicznym.

Zallczenia i egzominy reolizowone w sysiemie synchronicznym mogq odbywoc się ]ylko

i wyłqcznie zo pośrednictrryem dwoch rekomendowonych plotform ti. ClickMeeting fformo
uslno i pisemno] i CiscoWebex fformo ustno].

o)Obie p|otformy dziołoiq no wszystkich urzqdzenioch, bez względu no syslem
operocyiny.

b] Nie rekomenduie się wykorzyslywonio w czosie zaliczeń/ egzominów op|ikocii
mobllnych, ktore mogQ utrudnic 5prowne uzupełnionie udosiępnionych testów
w przypodku pisemnei formy zoliczenio/ egzominu.

c) Wszyscy uczestn]cy zaliczenia/ egzorninu powinni dysponowoć kompulerem oroz
lqczem inierneiowym, pozwoIojqcym no przesyłonie donych video i pIikow
iekstowych.

dJ Dlo uczeslnikow zalicze(l/ egzominow przeprowodzonych w formie pisemnei
zoslcnq udostępnione speciolnie oprocowone instrukcie, do ktorych nolezy się

zostosowoć.
e) Po zologowoniu się do plotformy no|ezy podoć swoie imię i nozwisko oroz oIbum

studenio/ słuchoczo. Brok podonio donych pozwolojqcych no iden!fikocię
siudento/ słuchoczo będzie skutkowoło utroiq ierminu zc:liczenia/ egzominu,
zorówno w sesii podstowowei, ;ok i poprowkorłei.

f) Studenci/słuchocze sq zobowiqzoni do zologowonio się do wskozonei
w hormonogromie plotformy w wyznoczonym terminie. Brok zologowonio s ę
będzie s[utkowolo uirotq łermin u zaliczenia/ egzominu, zorówno w sesii

podsiowowei, iok i poprowkowei.
gJ Studenci/ siuchocze zgloszojqcy brok dostępu do infrostruktury technicznei

pozwoloiqcei no uczestniclwo w zaliczeniu / egzominie w systemie

synchronicznym, mogq wnioskowoć do Rektoro o wy'znoczenie indywiduolnego
terminu zollczenla/ egzominu ustnego przeprowodzonego w irodycyinei formie.

Termin zostonie wskozony odgornie przez Rektoro i nie będzie pod|egoł
zmionom, ze względu no konieczność zosiosowonio wszystkich niezbędnych
środ kow bezpieczeństwo.

7. Do przeprowodzenio zaliczenia/ egzominu w systemie osynchronicznym wykorzystu]e się:

system informalyczny do obslugi studiów, indywiduolne odresy moilowe siudenlow
oroz odresy słuzbowe nouczycieli okodemickich.

a)Zaliczenia/ egzominy reoIizowone w systemie osynchronicznym mogq polegoć
no: wykononiu indywiduolnego/ grupowego projektu [przy proiekcie grupowym
noIezy wskozoć proceni zoongozowonio kozdego ze studentów / sluchcczy],
przygotowoniu sprowozdonio z reolizocii zodonych czynności o choroklerze
prokrycznym, oprclcowoniu pisemnei procy no zodclny temot, rozwiqzoniu zodclń
obliczen iowych,

bJ Formo zcsliczenia/ egzominu reoIizowonego w systemie crsynchronicznym jest

o[,eś|ono w lormorogronoch ses ji egzo,ninocyine j udos-ęp" io,ycl
w eleklronicznym systemie obslugi studiów.

cJ Cbszory temolyczne proc do oprocowonio mo§Q zostoc opub|][owone
w elektronicznym systemie obsługi studiów lub przeslone no indywiduolne odresy
moilowe studentów/ słuchoczy i/|ub grupowe odresy moi|owe poszczególnych
grup siudenckich,

d) lndyrviduoInie/ grupowo oprocowone proce powinny zostoć wyslo ne przez
studentow/ słuchoczy no odresy moi|owe nouczycie|i okodemickich wskozone
w hormonogromoch ses]i egzominocyinej.
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e) Nieprzekozonie w wyznoczonym terminie zreolizowonych proc będzie skutkowoło
utroiq terminu zaliczenia/ egzominu, zorówno w sesii podsiowowei,

iok i poprowkowei.
8. W przypodku modułów, gdzie no ocenę końcowq skłodo się oceno z formy zojęć

reolizowonych w trybie sioc]onornym oroz oceno z formy zo ęć reolizowonych w trybie
zdolnym:

o)Student/ słuchocz iest uprowniony do przystqpienio do egzominu, rowniez przed
odbyciem zoiQc speciolistycznych,/ loborotoryinych/ worsztotowych
iklinicznych.

b) Uzyskono oceno z egzominu będzje ostotecznie uwzględniono w protokole sesii

egzominocyine j i no korcie okresowych osiqgnięc studento, po uzyskoniu
pozylywnei oceny z zoliczenia zaięc specjolisrycznych/ |oborotoryinych/
worszlotowych i klinicznych.

c) Cceno z egzominu widoczno w elektronicznym systemie obslugi siudiow,
nie sionowi podsiowy do zoIiczenio modułu, aż da momentu uzyskonio
pozylywnei oceny z zoIiczenio zaiQc spec1olistycznych/ loborotoryinych/
worsziotowych i k|inicznych,

9 W przypcdku zoliczenio zo|ęc spec1oIisrycznych/ loborotoryinych/ worszlotowych
orgonizowonych no terenie Ucze|ni:

cl) podstowq do zo iczenio nie moze być llko i wyłqcznie obecność no zoięcioch
studento/ sluchoczo,

b) nieobecnośc nie moze być podstowq do nie klosfikocli studento/ słuchoczo
i niedopuszczenio do zollczenia/ modulu,

c) weryfikocjo efektow uczenio się,/ ksziołcenio siudentow/ słuchaczy obecnych
no zoięcioch odbynło się no zosodzie oceny biezqce] (zo wykonywone
czynności),

d)weryfikoc1o efektów uczenio się/ ksztołcenio no zosodzie oceny biezqcej

{zo wykonone czynności) dotyczy studentow,/ słuchoczy, klorzy zrea|izowc,li,
co noimniei 50% zaięc w irodycyinei formie,

e) weryfikoc1o efektow uczenio się/ ksztołcenio studentow/ sluchacz,y nieobecnych
no zoięcioch odbyvlo się zdolnie z wykorzysioniem p|otform wymienionych
w pkt. ó, w terminoch usiolonych przez ncllczycie|o okodemickiego; siudent,/

siuchocz pl,zystępuiqcy do werfikocji efekłorv uczenio się/ ksztołcenio w trybie

zdoInym powinien wykozoc się wiedzq nobytq z instrukcIi do czynności
prokrycznych recllizowonych w czosie zojęc, bedccych oprocowoniem włosnym
nouczycJelo okodemickiego odpowiedzioinego zo prowodzenie zoięć.

lO, Postonowienio zowońe w pkt. 9 nie dolczq uczestników pro]ektu dofinonsowonego
ze środkow Unii Europe|skle1 pt. Modyfikocjo kierunku Kosmetologii w Wyzsze| Szkole
lnzynierii i Zdrowio. Każdorozowy przypodek nieobecności powyzei 2O7l cołego
wymioru zoięć powinien byc zgłaszc:ny i usprowiedIiwiony no podstowie stosownei
procedury no odres moilowy: ,,_. _.,._.'...:]_,1:,..i:._

posionowienio końcowe

Studenci/ sluchocze olrzymojQ wyniki przeprowodzonych zQ|iczeń/ egzominow zo pośrednichłern
indywiduoInych kont w systemie informolycznym obsługi studiow noipoźniei rv terminie l4 dni liczqc
od dnio, w ktorym odbyło się zoliczenie/ egzomin.
Studenci/ siuchocze moiq prowo w ciqgu 7 dni od dory ogloszenio wyników do wg|qdu
do swoich proc, W ]ym celu no|ezy skontoktowoć się z nouczycielem okodemickim
od powiedzi o l ny m zo prze prowo dze n ie zo l iczen i a / egzaminu .

Elekf roniczne done z przeprawodzonych zaliczeń/ egzominów w trybie zdoInym będq
przechowlrvone no rekomendowonych plotformoch do dnio 31 pozdziernikq 2O2O r.
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W sprowoch nieureguIowonych w ninieiszei Procedurze zostosowonie moiq postonowlenio
ReguIominu Studiow aroz Regulominu Studiow Podyplomowych \Nyższei Szkoły lnzynierii
i Zdrowio w Worszow]e.

Wyzszei Szkoły lnąnierii i Zdrowio w Worszowie

dr n. chem. S,

Rektor


