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Zarządzenie Rektora 
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 

Nr 32/R/SWSM/2020 
z dnia 29 października 2020 r.  

 

w sprawie: warunków i organizacji weryfikacji efektów uczenia się 

określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym  

roku akad. 2020/2021 
 

Na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,  
z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) zarządzam,  
co następuje:  

§ 1 

1. Do 14 marca 2021 roku w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów 
podyplomowych (zwanych dalej studiami) dopuszcza się organizację weryfikacji 
uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności 
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia poza siedzibą 
Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę  
ich przebiegu. 

2. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów kończących określone 
zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawują osoby wyznaczone przez 
Rektora, oraz UZJK. 

3. Rekomenduje się następujące technologie informatyczne: platformę Google G Suite, 
(łączącą w sobie usługi komunikacji, e-mail, połączenie wideo, a także umożliwiającą 
przeprowadzenie testów pisemnych, zlecanie zadań oraz projektów), inne dostępne serwisy 
umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę np. Quizizz. 

4. W przypadku adaptacji egzaminu lub zaliczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
należy stosować technologie informatyczne dostosowane do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami zgodnie z rekomendacjami Pełnomocnika ds. osób  
z niepełnosprawnościami. 
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§ 2 

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji 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.  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Prorektora  
w porozumieniu z Samorządem Studentów. 

3. Zmiany w zakresie weryfikacji efektów uczenia się określa się w „protokole dotyczącym 
zmian w zakresie weryfikacji efektów uczenia w semestrze zimowym roku akademickiego 
2020/2021 w związku z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. 

4. Informacje związane z sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną przekazywane są studentom  
za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu Google G Suite i ogłoszone 
na stronie internetowej Uczelni: www.swsm.pl, w strefie studenta dostępnej  
po zalogowaniu. 

§ 3 

1. Przed rozpoczęciem kolokwium/zaliczenia/egzaminu należy zweryfikować tożsamość 
wszystkich zdających, w szczególności poprzez porównanie nazwisk osób zalogowanych  
z listą osób uprawnionych do egzaminu. W platformie G Suite bezpośredni dostęp  
do połączeń wideo mają tylko osoby zweryfikowane poprzez zalogowanie w domenie 
edu.swsm.pl. W przypadku próby dołączenia do spotkania osób spoza domeny (właściciel 
spotkania/egzaminu otrzymuje komunikat o takiej próbie) należy takie prośby odrzucać. 
Osoba przeprowadzająca kolokwium/zaliczenie/egzamin jest zobowiązana poprosić 
zdających o zaprezentowanie obrazu ze swojej kamery w celu możliwości potwierdzenia 
ich tożsamości. 

2. Tożsamość studenta weryfikuje się poprzez porównanie twarzy studenta ze zdjęciem  
w legitymacji studenckiej. 

3. Egzaminy i zaliczenia powinny się odbywać w trakcie połączenia wideo, gdzie dostęp 
mają tylko osoby zalogowane do domeny edu.swsm.pl. W trakcie połączenia należy 
przekazać treść zadania/pytań lub udostępnić łącze do testu w formie elektronicznej,  
a także ograniczyć czas możliwy na oddanie/przekazanie pracy 
zaliczeniowej/egzaminacyjnej do czasu trwania zajęć zaliczeniowych/egzaminu.  
Prace oddane po terminie nie powinny być uwzględniane. Przypadki problemów  
z oddaniem pracy lub przerwaniem egzaminu z przyczyn niezależnych od studenta  
lub nauczyciela opisuje punkt 7. 

4. Dla form ustnych zaliczeń/egzaminów wymagany jest protokół dokumentujący treść 
pytań/zadań, które otrzymał każdy student.  

http://www.swsm.pl/
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5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu zaliczenia/egzaminu 

nauczyciel, po uprzednim upomnieniu studenta dopuszczającego się naruszenia,  
może zarządzić przerwanie weryfikacji efektów uczenia się wobec tej osoby. 

6. W przypadku przerwania egzaminu z przyczyn niezależnych od studenta lub egzaminatora, 
gdy wznowienie egzaminu nie jest możliwe, egzamin 

- ustny, jeśli zostały zweryfikowane efekty uczenia się można uznać za zakończony  
i wystawić ocenę lub powtórzyć w innym terminie, 

- pisemny, należy powtórzyć w innym terminie.  

7. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych uniemożliwiających 
studentowi udział w zaliczeniu/egzaminie, student powinien zgłosić powyższe 
nauczycielowi (lub do dziekanatu) niezwłocznie i nie później niż w ciągu 2 dni od daty 
egzaminu. 

§ 4 

7. Dokumentację weryfikacji efektów uczenia się stanowią; 

- protokoły opisane w §2 pkt 3, 
- protokoły opisane w §3 pkt 5, 
- wygenerowane z platformy e-learningowej listy obecności osób obecnych w trakcie 

kolokwium/ zaliczenia/egzaminu, 
- arkusze odpowiedzi studentów, 
- inne prace studentów weryfikujące efekty uczenia się (referaty/prezentacje/itp.) 

wymagane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 
 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do zdalnej weryfikacji efektów 
uczenia się, stosuje się regulamin studiów oraz wewnętrzny system jakości kształcenia. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

Rektor 
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej 

w Katowicach 
 
 

prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski 


