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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 123/20 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

 

Zasady ogólne 

 

§ 1. 1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia (zw. dalej weryfikacją lub 

zdalną weryfikacją), poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

powinna: 

1) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się, 

2) odpowiadać formie przewidzianej w karcie przedmiotu, 

3) zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do weryfikacji 

studentów; 

4) odbywać się w ramach kontaktu za pośrednictwem wybranej przez osobę 

przeprowadzającą weryfikację (zw. dalej prowadzącym) platformy do komunikacji 

elektronicznej (zw. dalej platformą egzaminacyjną lub platformą) spośród poniższych: 

a) w przypadku weryfikacji ustnej: 

 eduMEET w uczelnianej domenie tu.kielce.pl, 

 WebEx, 

b) w przypadku weryfikacji pisemnej obok lub w miejsce powyższych: 

 Moodle, 

 Testportal, 

2. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki może dopuścić użycie do zdalnej weryfikacji 

innej platformy niż wymienione powyżej, dla: 

1) danego przedmiotu na wniosek prowadzącego; 

2) danego wydziału na wniosek dziekana. 

 

§ 2. Prowadzący informuje studentów z odpowiednim wyprzedzeniem o zdalnej 

weryfikacji i zasadach jej przeprowadzenia, podając niezbędne do jej prawidłowego 

przeprowadzenia dane dostępowe do platformy egzaminacyjnej, dokładny termin oraz 

ewentualnie inne informacje np. dozwolone materiały, przedmioty lub technologie 

pomocnicze. 

 

§ 3. Przebieg zdalnej weryfikacji może być rejestrowany przez prowadzącego w formie 

nagrania. 
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§ 4. W przypadku rejestrowania egzaminu na podstawie § 3 prowadzący powiadamia 

studentów o tym fakcie oraz o terminie przechowywania nagrania, określonym w § 5. 

 

§ 5. 1. Osoba która nagrywała przebieg weryfikacji usuwa nagranie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia jej wyników. Nagranie nie może być upublicznione i winno służyć przede 

wszystkim pomocniczo w przypadku konieczności rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości 

co do przebiegu weryfikacji. 

2. W przypadku zgłoszonych w powyższym terminie przez studenta lub prowadzącego 

wątpliwości dotyczących przebiegu zdalnej weryfikacji, nagranie usuwa się po zakończeniu 

danego postępowania. 

 

§ 6. Za kwestie organizacyjne i techniczne przygotowanie oraz przeprowadzenie 

weryfikacji w sposób zgodny z niniejszymi zasadami (np. poprzez dostosowanie liczby 

zdających do możliwości wykorzystywanej platformy) oraz ogłoszenie wyników odpowiada 

prowadzący. 

 

Przebieg zdalnej weryfikacji 

 

§ 7. Przed rozpoczęciem weryfikacji prowadzący winien potwierdzić tożsamość 

wszystkich przystępujących do niej osób. 

 

§ 8. Podczas weryfikacji przeprowadzanej przy użyciu platform, o których mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a muszą być włączone kamery, mikrofony i głośniki osób uczestniczących 

w egzaminie/zaliczeniu (studenta i przeprowadzającego egzamin/zaliczenie). 

 

§ 9. W trakcie trwania weryfikacji student samowolnie nie może wyciszać swojego 

mikrofonu oraz jest zobowiązany pozostać w zasięgu kamery podczas całego czasu trwania 

weryfikacji z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzący weryfikację wyda inne polecenie. 

 

§ 10. W trakcie weryfikacji w pomieszczeniu, w którym znajduje się student nie mogą 

znajdować się inne osoby. Student nie może korzystać z pomocy innych osób, ani 

jakichkolwiek innych nieprzewidzianych pomocniczych materiałów, przedmiotów lub 

technologii. 

 

§ 11. W przypadku stwierdzenia złamania niniejszych zasad lub innych nieprawidłowości 

w trakcie przebiegu weryfikacji prowadzący, po uprzednim upomnieniu studenta 

dopuszczającego się naruszenia, zarządza przerwanie weryfikacji wobec tej osoby. 
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§ 12. W przypadku przerwania egzaminu lub zaliczenia końcowego z przyczyn 

niezależnych od studenta lub prowadzącego, gdy wznowienie egzaminu nie jest możliwe, 

egzamin należy powtórzyć w innym terminie. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 13. W przypadku jeżeli dla metod weryfikacji efektów uczenia się określonych w karcie 

przedmiotu lub bieżącej kontroli postępów w nauce nie jest możliwe zastosowanie wprost 

przepisów niniejszych zasad, zasady te prowadzący stosuje odpowiednio z uwzględnieniem 

specyfiki danego przedmiotu lub metody weryfikacji. 

 

§ 14. Dziekan może określić dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące 

przeprowadzania zdalnej weryfikacji uwzględniając specyfikę poszczególnych przedmiotów, 

kierunków studiów lub metod weryfikacji efektów uczenia się. 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


