
 

 

WYTYCZNE PROREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH 

AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

z dnia 08 maja 2020 r. 

 

w sprawie szczególnego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów 

semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich w okresie 

zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695 z późn. zm.) 

wprowadza  się w Akademii Sztuki Wojennej, zwanej dalej Akademią, następujące zasady 

organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych i 

końcowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu 

zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

 
§ 1. 

1. Niniejsze wytyczne określają szczególny tryb organizacji oraz przeprowadzania egzaminów 

semestralnych oraz egzaminów dyplomowych i końcowych w Akademii Sztuki Wojennej w 

okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

2. Niniejsze wytyczne stosuje się do: 

1) egzaminów z przedmiotów zaplanowanych w semestralnej sesji egzaminacyjnej  w roku 

akademickim 2019/2020; 

2) egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym; 

3) realizacji praktyk studenckich w okresie zawieszenia zajęć w trybie tradycyjnym. 

 
§ 2. 

1. W okresie zawieszenia w Akademii zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym, egzaminy o 

których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym –  

tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz nauczyciel akademicki  

(komisja egzaminacyjna) uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych 

miejscach.  

2. Egzaminy o których mowa  w § 1 ust. 2 pkt 2 mogą odbywać się wyłącznie w formie 

wideokonferencji internetowej odbywanej tylko za pomocą platformy LMS ILIAS. 

 



 

 

§ 3. 

1. Za ustalenie szczegółowego trybu przebiegu oraz terminów realizacji egzaminów, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,  odpowiedzialni są kierownicy badawczo-dydaktycznych 

jednostek organizacyjnych (BDJO). 

2. Wyznaczając terminy przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

należy określić dzień i dokładną godzinę jego rozpoczęcia. 

3. Wykazy zawierające terminy i miejsce przeprowadzanych egzaminów kierownicy BDJO 

zobowiązani są przekazać do szefa Oddziału Organizacji Kształcenia oraz szefa Wydziału 

Kształcenia na Odległość z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 

4. Za przekazanie studentowi informacji o terminie egzaminu odpowiada Oddział Organizacji 

Kształcenia. 

5. Za przekazanie nauczycielom akademickim informacji o terminach egzaminów odpowiada 

kierownik BDJO. 
6. Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w określonym terminie, przesyła drogą 

mailową zawiadomienie wraz z usprawiedliwieniem oraz wnioskiem (skan z podpisem)   
o wyznaczenie nowego terminu na adres e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl. Decyzję  
o nowym terminie egzaminu podejmuje kierownik BDJO. 

 

 
§ 4. 

1. Nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin z przedmiotu odpowiada za obiektywne 

jego przeprowadzenie i należyte wypełnienie wszystkich obowiązków administracyjnych  

z tym związanych. 

2. Nauczyciel akademicki po zakończeniu egzaminu semestralnego jest zobowiązany do 

wypełnienia protokołu na swoim indywidualnym koncie na Wirtualnej Uczelni, podpisania  

i niezwłocznego dostarczenia do sekretariatu wydziału (instytutu). Po skompletowaniu 

wszystkich protokołów osoba wskazana przez kierownika BDJO dostarcza dokumentację do 

Oddziału Organizacji Kształcenia.  
 

§ 5. 

1. Opracowaną pracę dyplomową dyplomant przesyła w pliku pdf do promotora w celu jej 

oceny i sprawdzenia w JSA. 

2. Promotor po zaakceptowaniu i dokonaniu oceny pracy dyplomowej drukuje protokół JSA 

oraz sporządza opinię (druk do samodzielnego pobrania na stronie Oddziału Organizacji 

Kształcenia – Praca dyplomowa). Pracę dyplomową w pliku pdf wraz ze skanem opinii oraz 

protokołu JSA przesyła do dyplomanta oraz recenzenta. 

3. Recenzent po dokonaniu oceny pracy przesyła skan swojej opinii do promotora oraz 

dyplomanta w celu zapoznania się. 

4. Recenzent dostarcza wydrukowaną i podpisaną opinię do promotora. Promotor dostarcza 

swoją wydrukowaną i podpisaną opinię, wydrukowaną i podpisaną opinię recenzenta, 

protokół JSA oraz zaakceptowaną pracę dyplomową w formacie pdf do Oddziału 

Organizacji Kształcenia.  
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5. Na podstawie złożonych prac, pracownik Oddziału Organizacji Kształcenia przesyła do 

kierowników BDJO listy studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w celu 

ustalenia składu komisji i terminu egzaminów. 

6. Zasadniczym terminem złożenia prac dyplomowych jest dzień 15.06.2020 r. a ostatecznym 

– ostatni dzień sesji poprawkowej. 

7. Ostateczny termin składania prac dyplomowych przez żołnierzy zawodowych - studentów 

niestacjonarnych studiów II stopnia (kierunki obronność oraz zarządzanie i dowodzenie) 

ustalam na 31.05.2020 r. 
§ 6. 

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadzać w specjalnie wyposażonych do tego celu 

pomieszczeniach, przygotowanych przez Pion Kanclerza. 

2. Przebieg egzaminu nagrywa się z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. 

Nagrany materiał podlega archiwizacji w teczce studenta.  

3. Protokół egzaminacyjny wraz z kompletem dokumentów dostarcza do miejsca 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego pracownik Oddziału Organizacji Kształcenia. 

4. W czasie przeprowadzania egzaminu obecność przewodniczącego komisji oraz promotora 

i recenzenta jest obowiązkowa. 

5. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu przewodniczący i członkowie komisji 

wypełniają i podpisują protokół egzaminu oraz informują o wyniku dyplomanta. 

6. Po zakończeniu egzaminu sekretarz komisji dostarcza nośnik z nagranym przebiegiem 

egzaminu wraz pozostałą dokumentacją do Oddziału Organizacji Kształcenia.  
 

§ 7. 

1. Egzaminy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, 

że zarówno przystępujący do nich studenci, jak i nauczyciele akademiccy prowadzący 

egzamin (członkowie komisji) posiadają techniczną możliwość uczestniczenia w tych 

egzaminach w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszych wytycznych. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 stwierdza nauczyciel akademicki 

(przewodniczący komisji) prowadzący egzamin. 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciel akademicki (przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej) ma prawo poprosić studenta o okazanie legitymacji studenta lub innego 

dokumentu ze zdjęciem w celu weryfikacji jego tożsamości.  

4. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu nauczyciel akademicki 

(przewodniczący komisji) wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem 

egzaminu, a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej 

zakończeniem. 

5. Jeżeli w trakcie przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 1 pkt 2, dojdzie  

z przyczyn technicznych (utraty połączenia) do przerwania wideokonferencji nauczyciel 

akademicki (przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji) podejmuje 

decyzję o wystawieniu oceny i zakończeniu egzaminu albo jego powtórzeniu. 

6. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu i decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się  

w protokole egzaminu. 



 

 

7. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia co do braku samodzielnego udziału 

studenta w egzaminie on-line, nauczyciel prowadzący egzamin lub przewodniczący komisji 

może przerwać egzamin i wystawić ocenę niedostateczną. 
 

§ 8. 

1. Brak możliwości realizacji praktyki studenckiej w terminie określonym w programie studiów 

nie skutkuje niezaliczeniem semestru. 

2. O powyższym fakcie student niezwłocznie informuje opiekuna praktyk. 

3. Ostatecznym terminem zaliczenia praktyk jest ostatni semestr studiów. 

 
§ 9. 

Po wznowieniu w Akademii zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym wszystkie egzaminy,  

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, w tym również egzaminy powtarzane wskutek ich 

przerwania z przyczyn technicznych, przeprowadza się z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich i studentów. 

§ 10. 

Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do czasu wznowienia w Akademii  
zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym. 
 
 
 
 

Prorektor 

ds. dydaktycznych 
 

płk dr hab. Leszek ELAK 

 

 
 

 


