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ZARZĄDZENIE NR 6/2022 

Rektora Politechniki Opolskiej 

z dnia 25 stycznia 2022 r.   

w sprawie zasad i trybu weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i 
egzaminów oraz egzaminów dyplomowych przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej  
w Politechnice Opolskiej  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,                  

z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 

     § 1. 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady weryfikacji w Politechnice 
Opolskiej, zwanej dalej również „Uczelnią”, osiągniętych efektów uczenia 

się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzanie 
zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, 

poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

     2. W Politechnice Opolskiej może być prowadzona weryfikacja 
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w 

szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia 

oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

 
     3. Rektor może zdecydować o wprowadzeniu weryfikacji, o której 

mowa w ust. 2, na wszystkich lub wybranych kierunkach studiów wydając 
komunikat. 

 
     § 2. 1. W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, o której 
mowa w § 1 ust. 2, stosuje się platformę Moodle lub w wyjątkowych 
przypadkach inną formę elektroniczną. Środki komunikacji elektronicznej 
powinny zapewniać synchroniczną i asynchroniczną interakcję między 
studentami i osobami dokonującymi weryfikacji.  

     2. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem weryfikacji z 
wykorzystaniem technologii, o której mowa w ust. 1, sprawuje prodziekan 
ds. dydaktyki wydziału, na którym realizowany jest kierunek studiów, a w 
przypadku Centrum Językowego dyrektor tej jednostki. 

     3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli weryfikacja w 

sposób, o którym mowa w ust. 1 nie jest możliwa, w szczególności z 
uwagi na potrzebę zweryfikowania umiejętności praktycznych, dziekan lub 

upoważniony przez dziekana prodziekan mogą zdecydować o jej 
przeprowadzeniu w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.  
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     4. Dla zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie ustnej ustala 

się następujące zasady:  
 

1) prowadzący zaliczenie lub egzamin ustala termin zaliczenia lub 
egzaminu odpowiednio do zapisów Regulaminu studiów w Politechnice 

Opolskiej w Opolu, a w dniu ich przeprowadzania łączy się z 

poszczególnymi studentami poprzez platformę, o której mowa w ust. 1; 

2) prowadzący identyfikuje studenta na podstawie okazanego przez 

studenta dokumentu ze zdjęciem oraz zadaje pytanie o gotowość do 

przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu; 

3) prowadzący zadaje pytania lub poleca wykonanie zadań, a student 
udziela odpowiedzi; w przypadku złej jakości połączenia lub jego 

przerwania, prowadzący może zadecydować o zmianie pytań lub zadań; 

4) student nie może wyłączać mikrofonu ani kamery w trakcie trwania 

zaliczenia lub egzaminu;  

5) prowadzący zaliczenie lub egzamin informuje studenta w trakcie trwania 

zaliczenia lub egzaminu o wystawionej ocenie lub ocenach; 

6) jeżeli zadane pytania lub zadania wymagają dodatkowo pisemnej formy 

odpowiedzi, to student zapisuje odpowiedź i przesyła w postaci                  
e-maila do prowadzącego, a jeżeli zapisanie rozwiązań nastąpiło na 

papierze, to przesyła zdjęcie lub skan odpowiedzi jako załączniki do               
e-maila (e-mail musi zostać wysłany z indywidualnego konta studenta w 

uczelnianym systemie poczty elektronicznej i adresowany do skrzynki 
służbowej prowadzącego zaliczenie lub egzamin, w trakcie trwania 

zaliczenia lub egzaminu); 

7) prowadzący zaliczenie lub egzamin wpisuje oceny do protokołu 

elektronicznego. 

 

    5. Dla zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie testowej                  

i formie pisemnej ustala się następujące zasady:  

1) prowadzący zaliczenie lub egzamin ustala termin zaliczenia lub 
egzaminu odpowiednio do zapisów Regulaminu studiów w Politechnice 

Opolskiej w Opolu, a w dniu ich przeprowadzania udostępnia polecenia i 

zadania do wykonania studentom; 

2) do przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w formie testowej 

wykorzystywana będzie platforma, o której mowa w ust. 1; 

3) przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu w formie pisemnej wymaga od 

studentów przygotowania lub opracowania pisemnych rozwiązań. 
Polecenia i zadania są umieszczane przez prowadzącego zaliczenie lub 

egzamin oraz odbierane przez studentów poprzez platformę, o której 
mowa w ust. 1 lub w wyjątkowych przypadkach przesyłane uczelnianą 

pocztą elektroniczną. Po upływie przewidzianego czasu na rozwiązanie 
postawionych problemów studenci umieszczają na platformie, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, arkusze z rozwiązaniami lub 
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przesyłają zdjęcia lub skany arkuszy z rozwiązaniami uczelnianą pocztą 

elektroniczną, przy czym arkusze z rozwiązaniami muszą zostać 
przesłane do prowadzącego nie później niż 15 minut od wyznaczonego 

terminu zakończenia zaliczenia lub egzaminu (decyduje godzina 
umieszczenia rozwiązania na platformie lub pojawienia się maila w 

skrzynce odbiorczej prowadzącego); 

4) w trakcie trwania zaliczenia i egzaminu prowadzący może poprosić 

każdego z uczestniczących studentów o włączenie kamery i mikrofonu, 
a także o okazanie do kamery dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 

tożsamość studenta;  

5) termin ogłoszenia wyników przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów, jak                                              

i udostępnienie prawidłowych odpowiedzi i rozwiązań muszą być zgodne 

z zapisami Regulaminu studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu; 

6) prowadzący zaliczenie lub egzamin wpisuje oceny do protokołu 

elektronicznego. 

 

     § 3. 1. W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w zakresie 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Politechniki 
Opolskiej stosuje się środki komunikacji elektronicznej, zapewniające w 

szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym 
między uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w 

ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w 
jego toku za pomocą usługi eTele. 

 
     2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta za 

zgodą dziekana, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie 

stacjonarnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.  
 

     3. Po ustaleniu terminu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, 

student przesyła niezwłocznie ze swojego studenckiego adresu e-mail do 
dziekana właściwego wydziału za pośrednictwem adresu: cos@po.edu.pl 

informację o posiadaniu dostępu do łącza internetowego o przepustowości 
wystarczającej do przesłania transmisji dźwięku i obrazu oraz komputera 

wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę umożliwiające przesyłanie 
dźwięku i obrazu za pomocą tego łącza. 

 

     4. Politechnika Opolska nie zapewnia sprzętu ani dostępu do internetu 

poza terenem Uczelni.  

 

     5. Dziekan zobowiązany jest do nadzoru nad poprawnym 

wprowadzeniem danych w Archiwum Prac Dyplomowych. 

 

    6. W przypadku pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego pracy 

w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, dziekan wyznacza termin 
egzaminu obejmujący dzień i dokładną godzinę jego rozpoczęcia  i 

przekazuje informację w tym zakresie na adres cos@po.edu.pl.  

mailto:cos@po.edu.pl
mailto:cos@po.edu.pl


4 
 

 

    7. W wyznaczonym terminie egzaminu przewodniczący komisji inicjuje 
w usłudze eTele połączenie członków komisji i studenta w drodze 

wideokonferencji odbywającej się w ramach spotkania. 

 

    8. Po dołączeniu do spotkania, o którym mowa w ust. 7, studenta i 
wszystkich członków komisji, jej przewodniczący weryfikuje tożsamość 

studenta poprzez okazanie dowodu osobistego. 

 

    9. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu 

przewodniczący komisji wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane 
z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania 

wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej zakończeniem. 

 

    10. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do przerwania połączenia 
pomiędzy członkami komisji albo pomiędzy komisją a zdającym egzamin 

studentem, przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji 
podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu do momentu przerwania 

połączenia pozwala komisji ocenić egzamin i ustala zakończenie egzaminu                         
oraz wystawienie oceny  albo konieczność powtórzenia egzaminu. 

 

    11. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego 
powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu. 

 

   12. W trakcie części niejawnej należy wyłączyć ze spotkania studenta,  

a po ustaleniu ocen należy dołączyć go z powrotem. 

 

   13. Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w terminie 

określonym zgodnie z  ust. 6, przesyła wraz z usprawiedliwieniem prośbę 
o wyznaczenie nowego terminu ze swojego studenckiego adresu e-mail na 

adres: cos@po.edu.pl, przed terminem egzaminu albo niezwłocznie po 
ustąpieniu przyczyny nieprzystąpienia do niego. 

 

   14. Dziekan podejmuje decyzję o nowym terminie i trybie egzaminu. 

 

   15. W przypadku uzyskania przez studenta na egzaminie 

przeprowadzanym w trybie zdalnym oceny niedostatecznej, powtórny 

egzamin odbywa się w formie stacjonarnej. 
 

   16. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu przewodniczący 
drukuje, wypełnia i podpisuje protokół egzaminu, a następnie przesyła 

mailowo na adres: cos@po.edu.pl jego skan w formacie PDF albo zdjęcie 
w formacie JPG. 

 

   17. Podpisany protokół egzaminu przewodniczący komisji składa w 

sekretariacie wydziału informując o złożeniu protokołu pozostałych 
członków komisji. 

mailto:cos@po.edu.pl
mailto:cos@po.edu.pl
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   18. Członkowie komisji podpisują protokół egzaminu niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o jego złożeniu w sekretariacie wydziału, skąd po 

podpisaniu przesyłany jest do Centrum Obsługi Studenta (COS). 

 

     § 4. W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu decyzję podejmuje 

prorektor ds. kształcenia i dydaktyki.  

 

     § 5. Traci moc zarządzenie nr 111/2020 Rektora Politechniki Opolskiej 
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i 
egzaminów oraz egzaminów dyplomowych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w czasie ograniczenia funkcjonowania  

Politechnice Opolskiej w Opolu. 

 

     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

               Rektor 
 

 
 
  dr hab. inż. Marcin Lorenc 

 

 


