
KOMUNIKAT 1/2021
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 08.02.2021 wprowadzający

aktualizację i uzupełnienie szczegółowej instrukcji technicznej i rekomendacji przeprowadzania zaliczeń i egzaminów
oraz prowadzenia archiwizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość w

semestrze zimowym 2020-2021.

§1. Komunikat 1/2021 Dziekana Wydziału Chemii UWr. wprowadzany jest w oparciu i zgodnie z 
poniższymi aktami prawnymi: 

a) Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
b) Komunikat Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
c) Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
d) Komunikat Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

§2. Zarządzenia Nr 9/2020 oraz Komunikat Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Chemii UWr. zostają 
utrzymane w swoim brzmieniu co do stosowalności, ze zmianami i uzupełnieniami wymienionymi 
poniżej w Komunikacie 1/2021 w punktach 1 do 12.

1. W  uzasadnionych  przypadkach  Prowadzący  zaliczenie/egzamin  może  złożyć  wniosek  do
Dziekana właściwego o zmianę sposobu przeprowadzenia zaliczenia na stacjonarne (z wszelkimi
rygorami sanitarnymi), w przypadku gdy zajęcia realizowane były w semestrze z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość (platforma E-EDU, Office 365 i inne).

2. Co  najmniej  na  siedem  dni przed  planowanym  terminem  zaliczenia/egzaminu  należy
powiadomić  studentów,  doktorantów,  o  jego  formie  i  narzędziach  informatycznych,  które  będą
wykorzystane do jego przeprowadzenia.

3. Jeśli zaliczenie/egzamin zostały zaplanowane w sposób stacjonarny, obowiązkiem Prowadzącego
zaliczenie/egzamin jest zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w formie zdalnej dla studentów
zgłaszających taką potrzebę, wynikającą z wystąpienia:

a) czasowej niezdolności do nauki, (student posiada zwolnienie lekarskie na czas 
zaliczenia/egzaminu).
b) odbywania kwarantanny związanej z SARS-CoV-2 poświadczoną przez lekarza rodzinnego, 
placówkę medyczną lub Stację Sanepidu.
c) potwierdzonego dokumentami wypadku losowego w dniu zaliczenia/egzaminu.

4. We  wszystkich  wymienionych  przypadkach  opisanych  w  punktach  3a-3c student  nie  traci
terminu zaliczenia/egzaminu.

5. Rejestracja  przebiegu  zdalnego  zaliczenia/egzaminu  z  wykorzystaniem  technologii
informatycznych przez Prowadzącego/Prowadzących może służyć jedynie jako materiał dowodowy
w przypadku złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez niego
wyników uczenia się.

6. Obowiązkiem Prowadzącego zaliczenie/egzamin jest skasowanie nagrania z przebiegu zdalnego
zaliczenia/egzaminu po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez studenta oceny z
zaliczenia/egzaminu,  jeśli  nagranie  było  przechowywane  w  usłudze  OneDrive  lub  na  innych
zasobach  służbowych.  Nagranie  zarejestrowane  w  aplikacji  Teams  zostaje  skasowane
automatycznie z serwera po 20 dniach przechowywania w kanale prywatnym.



7. Dla  celów  dowodowych  oraz  wydania  akredytacji  przez  PKA,  dla  procesu  dydaktycznego
prowadzonego  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  komunikacji  na  odległość  (prowadzonych
zdalnie),  należy  bezwzględnie  przechowywać w jednostce  dokumentację  i  jej  kopię  zapasową
(backup)  na  zasobach  służbowych,  potwierdzającą  realizację  efektów  uczenia  się  złożoną  z:
zestawu pytań, listy obecności, arkuszy odpowiedzi studentów na pytania wraz z końcowym
wynikiem. Przechowywanie  dokumentacji  powinno  być  zgodne  z  zasadami  archiwizacji  prac
zaliczeniowych lub egzaminacyjnych studentów. 

8. W  przypadku  prowadzenia  zaliczeń/egzaminów  zdalnych  w  trybie  ustnym  Prowadzący
zaliczenie/egzamin  ma  obowiązek  przygotowania  w  trakcie  lub  po  jego  zakończeniu
indywidualnego  protokołu  weryfikacji  efektów  uczenia  się  realizowanych  podczas
zaliczenia/egzaminu dla każdego zdającego studenta,  według wzoru dokumentacji:  Zarządzenie
58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia
Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, Załącznik
Nr 5. 

9. Dziekan Wydziału Chemii UWr. wyda w odrębnym Komunikacie wzór dokumentu pod nazwą:
Wykaz Lokalizacji Dokumentów Procesu Dydaktycznego (WLDPD). Obowiązkiem Prowadzącego
zajęcia dydaktyczne będzie przygotowanie WLDPD po każdym zakończonym semestrze zajęć. Dla
każdego  z  prowadzonych  przedmiotów.  Wykaz  lokalizacji  dokumentów  dotyczy  zarówno
dokumentów zdalnych lub/i przechowywanych w wersji papierowej. WLDPD będzie wykorzystany
przez Koordynatora Wydziałowego w procesie akredytacji prowadzonej przez PKA. 

10. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w trybie stacjonarnym (z wszelkimi rygorami
sanitarnymi),  na  wniosek  studenta  za  zgodą  Dziekana  oraz  wszystkich  Członków  Komisji
Egzaminacyjnej.  Ze  względu  na  obecną  sytuację  epidemiczną  wskazane  jest  organizowanie
egzaminów  dyplomowych  w  formie  zdalnej  z  wykorzystaniem  zdalnego  protokołu  egzaminu
dyplomowego w systemie APD.

11.  Przebieg  egzaminu  dyplomowego  prowadzonego  zdalnie  może  być rejestrowany  w formie
nagrania  przez Przewodniczącego Komisji  Egzaminacyjnej  lub  osobę przez niego wskazaną.  O
rozpoczęciu nagrywania Przewodniczący Komisji informuje studenta oraz wszystkich Członków
Komisji.

12. Nagranie  przebiegu  egzaminu  dyplomowego  przechowuje  przewodniczący  Komisji
Egzaminacyjnej do momentu wystawienia dyplomu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż 30
dni od daty egzaminu, po czym nagranie kasuje.

13. Uwagi końcowe

Wszelkie pytania natury technicznej Pracownicy mogę kierować do członków Zespołu ds. zdalnego
nauczania i  e-learningu,  który od września 2020 zajmuje się organizacją  i  wsparciem zdalnego
nauczania na Wydziale Chemii UWr.

Wszelkie  pytania  natury  prawnej  dotyczącej  aspektów  nauczania  zdalnego  Pracownicy  mogą
kierować do prodziekana ds. studenckich.

§3. Przepisy wchodzą w życie z dniem podpisania. 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr.
Dziekan Wydziału Chemii UWr.


