Zarządzenie Nr 62/20
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad organizacji weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 26 ust. 7
Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w brzmieniu ustalonym uchwałą Senatu
Nr 354/20 z dnia 20 maja 2020 r. zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych
w programie studiów, poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (zw. dalej weryfikacją), stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady weryfikacji określone niniejszym zarządzeniem obejmują przeprowadzanie zaliczeń,
egzaminów kończących określone zajęcia i egzaminów dyplomowych.
3. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem:
1)
zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia sprawuje dziekan lub osoba
przez niego upoważniona, a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych
dyrektor/kierownik tej jednostki;
2)
egzaminu dyplomowego sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
§2
1. W celu przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób określony
w § 1 dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się
oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie, zgodnie z Zarządzeniem Nr
35/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 dokonywane jest w porozumieniu ze studentami.
W razie braku porozumienia ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje Dziekan.
3. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 dotyczących egzaminów wymaga dodatkowo
akceptacji Dziekana.
§3
Przeprowadzający egzamin/zaliczenie lub przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
w porozumieniu z promotorem pracy i studentem wybiera platformę do zdalnej komunikacji
spośród poniższych:
1)
meet1.tu.kielce.pl;
2)
WebEx;
3)
inne określone komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

§4
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości
studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia przeprowadzających
zaliczenia i egzaminy wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty
elektronicznej odpowiednio: dla studentów zgłoszonej do systemu USOS, dla pracowników –
służbowej założonej w domenie tu.kielce.pl.
§5
1. Zajęcia dydaktyczne, które były prowadzone w trybie zdalnym należy kontynuować
i zakończyć w tym trybie, z wyłączeniem zajęć o których mowa w Zarządzeniu Rektora 57/20
z dnia 3 czerwca 2020.
2. W przypadku zajęć prowadzonych w sposób zdalny, zaliczenia i egzaminy odbywają się
także w tym trybie.
§6
1. Przetwarzanie danych osobowych studenta zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się
na podstawie art. 76a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Zobowiązuje się osoby uczestniczące w procesie opisanym niniejszym zarządzeniem do
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
3. W celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu,
zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych dane osobowe
powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i
odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu
służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego
sprzętu, (np. przez wysłanie danych osobowych studenta do niewłaściwego adresata,
zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem, utraty lub zniszczenia danych wyników ich zaliczeń, egzaminów z platformy, naruszenia integralności danych, polegającym
na nieautoryzowanej modyfikacji treści danych osobowych w przypadku nieautoryzowanej
zmiany wyników zaliczeń i egzaminów.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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