
Zarządzenle nr 2Ll2O20
Dziekana Wydziału Fi nansów Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

z dnia 29.04.202O r.

w sprawie sposobu przeprowddzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalneJ w roku
akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. ł Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w
związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca żOżO r. w
sprawie czasowega ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczoniem COV|D-79 (tj. na

podstawie Dz,U,2020 poz. 511, 528,643|; Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprowie czasowego ograniczenia

funkcjonowqnia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiqzku z
zopobieganiem, przeciwdziałaniem i zwolczaniem COV|D-19 (Dz.U. 2OżO poz. 74I) oraz
Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 26 marca 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1

Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online, w
którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym
czasie, ale w różnych miejscach.
Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą przebywać razem i osobno, z uwzględnieniem
wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rekomendacji
Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego lnspektoratu Sanitarnego oraz aktów prawa
WeWnętrzne8o,

§z

Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję
internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy
grupowej.
Dedykowanym narzędziem na Wydziale Finansów i Zarządzania jest narzędzie Microsoft
Teams.
Do przeprowadzenia egzaminu służy urządzenie elektroniczne pozwalające w czasie
rzeczywistym na jego przeprowadzenie.
Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w oparciu o inne narzędzie niż wymienione w pkt.

2 wymaga zgody Dziekana.

§g

Rozpoczęcie egzaminu następuje w terminie i w sposób wskazany przez uczelnię nie później

niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów
środ ków kom u n i kacji. Szczegółowy za kres określa Dzie ka n.

Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zweryfikować dane
osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego.
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3. Weryfikacja danych osobowych następuje poprzez udostępnienie przez studenta dokumentu
pozwalającego ponad wszelką wątpliwość ustalić jego tożsamość, np. dowód osobisty,
paszport, legitymacja studencka.

§4

Dyplomant podczas egzaminu musi pozostawać w trybie on-line, z włączoną kamerą i

mikrofonem, w odległości co najmniej jednego metra od kamery, z naturalnie ułożonymi
rękami, w kontakcie wzrokowym z członkami komisji.
Dyplomant odpowiada na dwa losowo wybrane pytania (jedno z zakresu przedmiotów
kształcenia ogólnego i jedno z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego). Wyboru
pytań dokonuje poprzez wskazanie odpowiedniej karty z treścią pytania, udostępnionej przez

Przewod niczącego Komisji,
Podczas obrony pracy dyplomowej student również odpowiada na minimum jedno pytanie

dotyczące problematyki pracy dyplomowej zadane przez członków komisji.

Po zakończeniu odpowiedzi Przewodniczący Komisji - zachowując zasadę poufności obrad
względem studenta - omawia wrazz członkami Komisji złożony egzamin i sporządza protokół
z jego przebiegu.
Po wypełnieniu czynności, o których mowa w pkt. 4, komisja egzaminacyjna nawiązuje
połączenie przy użyciu narzędzia synchronicznego ze studentem i przedstawia ostateczny
wynik egzaminu dyplomantowi.
W przypadku uzasadnionego sposobem przeprowadzenia egzaminu braku możliwości
podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 4 przez wszystkich członków komisji
egzaminacyjnej, Przewodniczący Komisji składa stosowne oświadczenie Dziekanowi, a

oryginał protokołu dostarcza do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od przeprowadzonego egzaminu. Pozostali członkowie komisji podpisują protokół w terminie
7 dni po otrzymaniu protokołu przez pracownika właściwego dziekanatu, po uprzedmin
poinformowaniu,

§s

W przypadku, gdy po dokonaniu lub wskazaniu pytań, o których mowa w § 4 pkt. 2-3 egzamin

zostanie przerwany z przyczyn obiektywnych (np. utrata połączenia audio, video lub obu
wymienionych) decyzję o kontynuowaniu egzaminu podejmuje Przewodniczący Komisji.

W przypadku ustalenia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie

egzaminu zprzyczyn, o których mowa w pkt. 1, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o

przerwaniu egzaminu.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Przewodniczący Komisji zobowiązany jest opisać

szczegółowo sytuację w protokole.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 2, sprawę - w terminie 7 dni - rozstrzyga Dziekan lub

upoważniony Prodziekan, który może podjąć decyzję o powtórzeniu egzaminu dyplomowego,

§6

Zarządzenie wchodziw życie od dnia 29,04.Z02O r. iobowiązuje w roku akademickim 2OI9/2O20,
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