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dotyczące organizacji zajęć,
w tym zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych,
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego  nr 65/RKR/2020 z dnia 26  października 2020 r.  w spraw/.e zasad fun-
kcjonowania  Uczelni. oraz  przedsięwzięć  mających  na celu zapobieganie  i  monitoro-
wan/.e rozprzesfrzen/.an/.a s/.ę w/łŁ/sa SARS-CoV-2 oraz Zarządzenia Rektora Wojskowej
Akademii Technicznej  im. Jarosława  Dąbrowskiego nr 2/RKR/2021  z dnia  12 stycznia
2021  r.  w  sprawie  zasad  przeprowadzania  egzaminów  i  zaliczeń  w trybie  zdalnym
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó, ustala stię, co następri]e-.

§1
Wytyczne ogó]ne

1.    Zobowiązuję  nauczycieli  akademickich  i  inne  osoby  prowadzące  zajęcia  do  ich
realizowania w formie zdalnej -synchronicznej z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

2.     Przepisu §  1  ust.  1  nie stosuje się do:

1) zajęć, ćwiczeń,  laboratoriów oraz praktycznych zajęć ogólnowojskowych  i spe-
cjaljstycznych,  jeżelj  ich  przeprowadzenie  nie  jest  możljwe  do  realizacji  przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;

2) szkoleń i praktyk realizowanych w ramach programów studiów oraz programów
innych form kształcenia kandydatów na oficerów;

3) studiów  podyplomowych  oraz  kursów  i  szkoleń  specjalistycznych  w  ramach
systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasad-
nione potrzebami Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej;

4) innych form szkoleń, jeżeli jest to  uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych  Rze-
czypospolitej Polskiej.

3.    Rygory sanitarne, jakie powinny zostać spełnione w przypadku prowadzenia zajęć
w  formie  stacjonarnej,  określają  Wyfyczne  w zakresł.e  dzł.a/ań  pHor/./akfycznych
w warunkach stanu epidemii COVID-19 \i\iydEme prz!ez Kancherza WA:T , stEmow`iqoe
załącznik nr 1  do zarządzenia  Rek{ora WAT nr 65/RKR/2020 z dnia 26 paździer-



rirka 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przeds.ięwzięć mających
na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

4.    Zaleca  się  prowadzić wykłady z wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na
Odległość.

5.    Zaleca  się  realizację  ćwiczeń  audytoryjnych  i seminariów  przedmiotowych  oraz
sprawdzanie osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się (spraw-
dziany,  ko[okwia  i  in.) w formie zdalnej  z wykorzystaniem  metod  i technik kształ-
cenia  na odległość.

6.    Sprawdzanie  osiągnięcia  przez  studenta  zakładanych  efektów  uczenia  się  dla
ćwiczeń   laboratoryjnych   (sprawozdania,  wejściówki  i  jn.)  zaleca  się  prowadzić
w formie zdalnej.

7.    Zaleca  się  przeprowadzanie zaliczeń  i  egzaminów w trybie  zdalnym  z wykorzy-
staniem  metod  i technik kształcenia  na  od[egłość przy wykorzystaniu  technologii
informatycznych,  umożliwiających w szczególności:
1) synchroniczną  transmisję  dźwięku   i  obrazu  dla  wszystkich   osób  biorących

udział w zaliczeniu lub egzaminie;
2) identyfikację studenta w trakcie prowadzonego zaliczenia lub egzaminu w czasie

rzeczywistym;
3)  możliwość  kontroli   przebiegu   zaliczenia   lub   egzaminu   i  jego   kontrolowaną

rejestrację
4) zapewnienie  bezpieczeństwa  danych,  w  tym  wymaganą  przepisami  prawa

ochronę danych osobowych studentów i prowadzących zajęcia.

8.    Zaliczenie   lub  egzamin   z  przedmiotu  w  trybie  zdalnym   należy  zorganizować
w taki sposób, aby:
1) umożliwić weryfikację zakładanych  efektów uczenia  się,  określonych  w karcie

jnformacyjnej przedmjotu  (KIP);

2) zapewnić  równość  wymagań  wobec  wszystkich  studentów  uczestniczących
w za]iczeniu  lub egzaminie;

3) zminimalizować  możliwość  niesamodzielnej  pracy  studentów  lub  korzystania
przez nich z niedozwolonych pomocy.

9.    W celu  przystąpienia do zaliczenia  lub egzaminu,  student powinien dysponować
urządzeniem z dostępem do platformy elektronicznej wskazanej przez osobę prze-
prowadzającą zaliczenie lub egzamin,  a także pomieszczeniem, w którym będzie
odbywał zaliczenie  lub  egzamin.  Pomieszczenie  powinno  zapewniać  warunki  do
samodzjelnej pracy studenta w trakcie za[iczenia lub egzaminu.

10.  Osoba prowadząca zajęcia kończące się zaliczeniem  lub egzaminem  podejmuje
decyzję o jego przeprowadzeniu w trybie zdalnym po  upewnieniu się,  że  uczest-
niczący w zaliczeniu lub egzaminie studenci są w stanie spełnić warunki,  o których
mowa  w  ust.  9.  Jeżeli  spełnienie  tych  warunków  nie jest  możliwe  zaliczenie  lub
egzamin przeprowadza się w siedzibie Uczelni z zachowaniem rygorów sanitarnych
określonych w wytycznych, o których mowa w ust. 3.

11.  Szczegółowe  zasady  przeprowadzania  egzaminów  i  zaliczeń  w  trybie  zdalnym
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określają § 3 i § 5 Zarzą-
dzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr
2/RKR/2021  z dnia  12 stycznia 2021  r.  w spraw/'e zasad przeprowac/zan/.a egza-
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minów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykoizystaniem  metod i technik kształcenia
na odległośó.

12.  Odstępstwo od zaleceń  podanych w § 1  ust. 4-7 wymaga pisemnej opinii dyrek-
tora instytutu odpowiedzialnego za realizacj.ę zajęć oraz zgody Dziekana WIM.

13.  Zobowiązuję   prowadzących  zajęcia  do  określania   i   przekazywania  studentom
informacji o sposobach i warunkach przeprowadzania zaliczeń lub egzaminów.

14.  Zajęcia  oraz zaliczenia  i  egzaminy kończące zajęcia  prowadzone w sposób sta-
cjonarny na uczelni realizować z zachowaniem  rygorów sanitarnych,  określonych
w wytycznych, o których mowa w ust. 3.

15.  W przypadku zaliczeń  lub egzaminów kończących zajęcia prowadzonych w trybie
stacjonarnym zaleca się formę pisemną.

16.  Konsultacje ze studentami przeprowadzać zgodnie z planem konsultacji, dostępnym
na stronie WIM.

17.  Zaliczenia  i  egzaminy  kończące  zajęcia  są  przeprowadzane  w  terminach  i  na
zasadach określonych w regulaminie studiów.

§2
Wytyczne szczegółowe

1.    Liczbę pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia,  ograniczyć do niezbęd-
nego minimum.

2.    Dla  pomieszczeń,  w  których  będą  prowadzone  zajęcia,  należy  określić  dopusz-
czalny limit miejsc, wynikający z wymaganego minimalnego dystansu przestrzen-
nego między osobami wynoszącego 1,5 m i nie należy przekraczać tego limitu.

3,     lnformacja  o  limicie  miej.sc w pomieszczenju  powinna znajdować się  na  drzwiach
wejściowych do pomieszczenia.

4.    W  pomieszczeniach,   wyposażonych  w  miejsca  siedzące,   należy  oznaczyć  te
z nich, które powinno się zajmować, uwzględniając obowiązujące limity.

5.    Informacje  o  dostępności  płynu  do  dezynfekcji  oraz  obowiązujących  zasadach
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  zmniejszenia  ryzyka  epidemiologicznego  należy
umieścić  w pomieszczeniu  lub  na  korytarzu  przy  drzwiach  wejściowych  do  po-
mieszczenia, w którym są prowadzone zajęcia.

6.    W przerwach  między zajęciami dydaktycznymi  należy zapewnić maksymalne wie-
trzenie pomieszczeń. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, zaleca się prowa-
dzić zajęcia prowadzić przy otwariych oknach.

7.    Stanowiska  wykładowcy,   dydaktyczne   oraz   laboratoryjne   w   pomieszczeniach,
w których będą prowadzone zajęcia,  należy dezynfekować po każdej grupie szkole-
niowej.

8.    W trakcie  dezynfekcji  pomieszczeń  dydaktycznych  nie  mogą  w  nich  przebywać
studenci  ani  prowadzący zajęcia,  jak  również  nie  powinny  być  pozostawiane  ich
rzeczy osobiste (torby, plecaki, materiav dydaktyczne i in.).

9.    Ogólnodostępnymi salami Wydziału lnżynierii Mechanicznej są wyłącznie sale 51
i  52  w  budynku  62  oraz  sala  301  w  budynku  100  (Sztab),  Odpowiedzialność  za
dostosowanie tych pomieszczeń do aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeń-
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stwa spoczywa  na pracownikach  Działu Administracyjno-Technicznego Wydziału,
a dezynfćkq.i pomieszczeń dokonuje personel sprzątający.

10.  Potrzebę skorzystania z sal ogólnodostępnych Wydziału 51  i 52 w budynku 62 oraz
301  w budynku  100 należy zgłaszać z pięciodniowym wyprzedzeniem do pracow-
nika Dziekanatu \/\/[M p. Jarosława V\/iśniewskiego tiaros[aw.wisniewski@,wat.edu.pl).

11.  Priorytet w rezerwacji  ogólnodostępnych  sal  51  i  52 w budynku  62 jest  następu-
jący:
1)   nauczyciele z innych wydziałów,  prowadzący egzaminy i zaliczenia z grupami

studenckimi z kierunków realizowanych na \/VIM,
2)   nauczycjele  z  lnstytutu  Mechaniki  i  lnżynierii  Obliczeniowej,  który  nie  dyspo-

nuje własną wielkopojemną salą wykładową,
3)   nauczyciele  z  lnstytutów  dysponujących  własnymi  wielkopojemnymi  salami

wykładowymi,  odpowiednio  lnstytut  Pojazdów  i  Transportu  (s.15/23a)  oraz
lnstytut Robotów i Konstrukcji Maszyn (s.  3/54).

12.  Odpowiedzialność  za  dostosowanie  pomieszczeń  6,  7,  53  i  57  w  budynku  62
oraz  pomieszczeń  w  budynkach  lnstytutów  do  aktualnie  obowiązuj.ących  zasad
bezpieczeństwa,  a w szczególności zapewnienie  dezynfekęji  pomieszczeń,  spo-
czywa na dyrektorze instytutu, do których pomieszczenia te należą.

13.  Zajęcia prowadzone w fomie zda[nej nie mają przypisanej sali w rozkładzie zajęć,
dostępnym na stronie intemetowej \/\/ydziału.

14.  Prowadzący  zajęcia  w  fomie  stacjonamej  porinien  indywidualnie  określić  fak-
tyczną  liczbę  studentów  mających  uczestniczyć  w  zajęciach,  eliminując  osoby
skreślone w trakcie semestru lub nie uczęszczające na zajęcia z innych przyczyn.

15.  Jeżeli w ramach danej fomy realizacji zajęć jest dokonywany podział na podgrupy,
prowadzący pownien z odpowednim wyprzedzeniem infomować studen{ów o tym
podziale.

16.  Liczebność grup szkoleniowych  (podgrup)  powinna być dostosowana do obowią-
zującego limftu miejsc w pomieszczeniu, przy maksymalnym wykorzystaniu limftu]

17.  Nauczyciel  akademicki  przeprowadzający egzamin  lub zaliczenie  ma obowiązek
przekazać studentom z co naimniei  Dieciodniowvm wyprzedzeniem  informację
o fomie  przeprowadzenia  egzaminu  ]ub  zaliczenia  -  tradycyjnej  czy  zdalnej  -
oraz  sposobie  i warunkach jego  przeprowadzenia,  w szczególności  wykorzysty-
wanych narzędziach infomatycznych, w przypadku fomy zdalnej.

18.  Sposób  i warunki  przeprowadzania zaliczeń  lub egzaminów z zajęć w trybie zdal-
nym z wykorzystaniem  metod  i technik kształcenia  na  odległość określają  i prze-
kazują studentom prowadzący zajęcia.

19.  Prowadzący  zajęcia  powinien  określić  z  jakich  urządzeń,  materiałów  i  pomocy
dydaktycznych studenci mogą korzystać w trakcie zaliczenia lub egzaminu.

20.  Osobie  przeprowadzającej  zaliczenje  lub  egzamin  przysługuje  prawo weryfikacji
warunków jego  odbywania,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  pomieszczenia,
w którym  przebywa student  (zapewnienie warunków do  samodzielnej  pracy stu-
denta), z zachowaniem prawa do prywatności studenta.  Stwierdzenie przez osobę
przeprowadzającą zaliczenie lub egzamin  braku spełnienia tych warunków przez
studenta sku{kuje wstrzymaniem rozpoczęcia dla niego zaliczenia lub egzaminu.
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21.  Osobie  przeprowadzającej  zaliczenie  lub  egzamin,  w  razie  wątpliwości  co  do
tożsamości  studenta,  przysługuje  prawo  weryfikacji  jego  danych  na  podstawie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

22.  Osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin może wezwać studenta do udo-
stępnienia ekranu swojego urządzenia, o ile stosowana technologia informatyczna
na to pozwala.

23.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  przebiegu  zaliczenia  lub  egza-
minu prowadzący zajęcia postępuje zgodnie z regulaminem studiów.

24.  Przebieg zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym może być rejestrowany przez
prowadzącego  w formie  nagrania  obrazu  i  dźwięku,  po  uprzednim  uprzedzeniu
studentów  o   rozpoczęciu   rejestracji.   Przystąpienie  studenta  do  zaliczenia  lub
egzaminu oznacza zgodę na jego rejestrację.

25.  Plik  z  zarejestrowanym  przebiegiem  zaliczenia  lub  egzaminu  może  być  wyko-
rzystany w  procedurze  odwoławczej  oraz w przypadku  złożenia  przez  studenta
wniosku  o  komisyjne  sprawdzenie  uzyskanych  wyników  lub  przeprowadzenie
egzaminu  komisyjnego.  Po  upływie  30  dni  od  daty rejestracji  lub -w przypadku
wszczęcia  postępowania  odwoławczego  -  do  czasu  jego  zakończenia  osoba
przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin usuwa plik z jego nagraniem.

26.  Jeżelj w trakcie zaliczenia lub egzaminu w trybje zda]nym wystąpi zerwanie połą-
czenia ze studentem, osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin może:
1)   podjąć  próbę  ponownego  nawiązania  połączenia  i  w przypadku  powodzenia

kontynuować zaliczenie [ub egzamjn;

2)   zakończyć zaliczenie lub egzamin  i wystawić ocenę na podstawie jego dotych-
czasowego przebiegu;

3)   wyznaczyć nowy termin zaliczenia lub egzaminu.

§3
Wytyczne dotyczące egzamjnu dyplomowego

1.    Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie pracy
dyplomowej,  czyli  uzyskanie  zaliczeń  wszystkich  zajęć występujących  w  planie
studiów oraz uzyskanie za pracę dyplomową pozytywnych ocen promotora i recen-
zenta.

2.     Egzamin  dyplomowy  w  Wydziale  lnżynierii  Mechanicznej  może  być  przeprowa-
dzony w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym.

3.    Egzamin dyplomowy w trybie stacjonarnym jest przeprowadzany z zachowaniem
rygorów sanitarnych, określonych w wytycznych, o których mowa w §  1  ust. 3.

4.     Egzamjn dyplomowy w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod j technik kształcenia
na odległość j.est przeprowadzany za pomocą platformy elektronicznej MS Teams.

5.    Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu  dyplomowego w trybie zdalnym  z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest spełnienie przez studenta
warunków, o których mowa w ust.  1, oraz złożenie przez studenta wniosku o prze-
prowadzenie egzaminu dyplomowego w tym trybie wraz z oświadczeniem (wzory
w załącznikach do Zarządzenia Rektora nr 2/RKR/2021).
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6.    Wniosek  i  oświadczenie,  o  których  mowa  w  ust. 5,  podpisane  przez  studenta
poMrinny być złożone w terminie nieprzekraczającym teminu złożenia pracy dyplo-
mowej, tj. do dnia 29 stycznia 2021  r.

7.     Dokumenty, o który.ch mowa w ust. 5, student może:
1) złożyć osobiście w  Dziekanacie VVIM  w  pok.18/62  (studia  stacjonarne)  lub  17/62

(studia niestacjonarne) -decyduje data dostarczenia dokumentów do Dziekanatu;
2) złożyć w Dziekanacie \/VIM poprzez wykorzystanie skrzynek podawczych  umiesz-

czonych przy Dziekanacie -decyduje data przyjęcia dokumentów w Dziekanacie;
3) przesłać za  pomocą poczty elektronicznej z  indywidualnego studenckiego adresu

ucze[nianego  na  adres  monjka.chrzanowska@,wat.edu.pl  (studia  stacjoname),
tomasz.wasilew@.wat.edu.Dl   (studia  niestacjonarne)  lub  na  adres  Kierownika
Dziekanatu  robert.kossowski@,wat.edu.pl -decyduje data wysłania wiadomości
z załączonym skanem podpisanych dokumentów.

8.    Niezłożenie wniosku  oraz  oświadczenia jest  równoznaczne  z  nieprzystąpieniem
do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym i zgodą studenta na egzamin dyplo-
mowy w fomie stacjonamej.

9.    Wniosek  i  oświadczenie  studenta  przystępującego  do  egzaminu  dyplomowego
w trybje  zdalnym  z  wykqrzystaniem   metod   i  technik  kształcenia  na  od[egłość
wchodzi w skład dokumentacji związanej z procesem dyplomowania.

10.  W  celu   przys{ąpienia  do  egzaminu  dyplomowego  w  trybie  zdalnym  student
powinjen:
1) dysponować urządzeniem obsługującym platfomę elektroniczną MS Teams;
2) przygotować  pomieszczenie,  w  którym  będzie  zdawał  egzamin  dyplomowy,

w taki  sposób,  aby  nie  przebywała  w  nim  Żadna  inna  osoba,  nie  znajdowały
się w nim Żadne urządzenia multimedialne lub telekomunikacyjne (w szczegól-
ności  te[efony,  tablety,  komputery  itp.),  z \/\/yjątkiem  urządzenia,  za  pośrednic-
twem  którego  będzie  prowadzony egzamin  dyplomowy;  w  pomieszczeniu  nie
mogą znajdować się również Żadne materiav i przybory pomocnicze, z wyjąt-
kiem dopuszczonych przez Podkomisję przeprowadzającą egzamin dyplomowy.

11.  Podkomisji  przysługuje  prawo  weryfikacji  warunków  zdawania  egzaminu  dyplo-
mowego,  w szczególności  pomieszczenia,  w którym  przebywa  student.  W przy-
padku  stwierdzenia  braku  spełnienia  warunków,  określonych  w  ust.10  egzamin
dyplomov\/y nie jest przeprowadzany.  Dziekan WIM w porozumieniu z przewodni-
czącym Komisji i studentem wyznacza inny temin egzaminu.

12.  W przypadku braku możIWości przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego
w trybie zdalnym poza siedzibą Uczelni Dziekan \/VIM na wniosek studenta zapew-
nia pomieszczenie, wyposażone w komputer z kamerą i mikrofónem, z dostępem do
platfómy MS Teams, przy zachowaniu rygorów sanftamych określonych w wytycz-
nych, o których mowa w §  1  ust. 3.

13.  Wniosek,  o  którym  mowa w ust.12,  należy złożyć wraz dokumentami wymienio-
nymi w ust.  5.

14.  Zaleca się, aby w trakcie egzaminu dyplomowego prowadzonego w trybie zdalnym
Podkomisja znajdowała się w jednym pomieszczeniu, jak podczas trybu stacjonar-
nego, przy zachowaniu rygorów sanitamych określonych w wytycznych, o których
mowa w §  1  ust. 3.  Dopuszczalna jest także praca Podkomisji w trybie zdalnym -
wówczas protokół egzaminu dyplomowego jest przygo{owywany w sposób opisany
w ust. 22 Załącznika nr 1  do Zarządzenia Rektora nr 2/RKR/2021.  Decyzję w tym
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zakresie  podejmuje  przewodniczący  Komisji  egzaminu  dyplomowego,  podczas
ustalania składu  Podkomisji.

15.  Przewodniczący   Podkomisji   informuje   studenta   o   zasadach   przeprowadzenia
egzaminu dyplomowego przed jego rozpoczęciem.

16.  Przed  rozpoczęciem egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym zaleca się zwery-
fikowanie  przez  Podkomisję  i  studenta  poprawności  działania  urządzeń  informa-
tycznych i oprogramowania oraz wykorzystywanych środków komunikacji.

17.  Przebieg egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym jest rejestrowany w MS Teams,
przy czym prawo do rejestrowania przebiegu egzamjnu przysługuje wyłącznie Pod-
komisji.

18.  Przed   rozpoczęciem  egzaminu  dyplomowego  w  trybie  zdalnym,   na  Życzenie
przewodniczącego Podkomisji, student ma obowiązek:
1) okazać do kamery dokument ze zdjęciem,  pozwalający na ustalenie i potwier-

dzenie tożsamości studenta; w wypadku  braku  możliwości jednoznacznej wery-
fikacji   tożsamości   studenta   przystępującego   do   egzaminu   Podkomisja   nie
przeprowadza egzaminu dyplomowego;

2) przedstawić  za  pomocą  kamery  (np.  jej  obrót  o  360°)  pełny  obraz  pomiesz-
czenia, w którym się znajduje;

3) oświadczyć do kamery,  Że zna,  rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania
egzaminu oraz że spełnił warunki określone w ust.10;

4) oświadczyć, że zna zasady przeprowadzania egzaminu  i jest zdolny do uczest-
nictwa w egzaminje.

19.  W trakcie trwania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym student ma obowiązek
ciągłego udostępniania dźwięku  i obrazu w formie nieprzetworzonej oraz nieprzer-
wanie  znajdować  się  w  kadrze  kamery;  niedopuszczalne  jest  w  szczególności
wyłączanie kamery, wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu,  używanie dodatkowego
oprogramowania  modyfikującego  obraz  lub  dźwięk  oraz  udostępnianie  swojego
urządzenia, ekranu lub oprogramowania osobom trzecim.

20.  Na   Żądanie   Podkomisji,   student  jest   obowiązany   udostępnić   ekran   swojego
urządzenia.

21.  Niedopuszczalnym jest uruchamianie przez studenta narzędzi ułatwiających odpo-
wiedzi na pytania oraz korzystanie z materiałów ogranjczających jego samodzie]-
ność w trakcie egzaminu.

22.  Stwierdzenie  przez  Podkomisję  niesamodzielnej  pracy  studenta w trakcie  egza-
minu  dyplomowego  skutkuje jego  przerwaniem  i  wystawieniem  oceny  niedosta-
tecznejl

23.  W przypadku  przerwania łączności  pomiędzy studentem  a  Podkomisją w trakcie
trwania  egzaminu  dyplomowego  w trybie  zdalnym  z  powodów  niezależnych  od
studenta,  przewodniczący Podkomisji  niezwłocznie podejmuje próbę wznowienia
połączenia;  gdy  wznowienie  połączenia  nie  j.est  możliwe,  egzamin  dyplomowy
traktuje się jako nieodbyty i na]eży go przeprowadzjć w innym terminie.

24.  lnformacje  o  utracie  połączenia  internetowego  w trakcie  egzaminu,  wznowieniu
połączenia lub braku możliwości kontynowania egzaminu zamieszczane są w pro-
tokole egzaminacyjnym.
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25.  W przypadku, gdy w trakcie trwania egzaminu w trybie zdalnym nie uda się wzno-
wić połączenia internetowego, przewodniczący Podkomisj.i przesyła do studenta za
pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość o przerwaniu egzaminu  i koniecz-
ności przeprowadzenia egzaminu w innym terminie lub formie.

26.  Nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przechowuje się
przez okres  30  dni  od  dnia jego  przeprowadzenia  lub - w przypadku  wszczęcia
postępowania odwoławczego -do czasu jego zakończenia. Nagranie jest przecho-
wywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych, w tym ochronę danych
osobowych członków Podkomisji i studenta.

§4
W kwestiach  nieujętych w niniejszym dokumencie,  należy stosować Zarządzenie

Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2020
z driia 26 paiżdzjierriika 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsię-
wzięó mających  na celu zapobieganie  i  monitorowanie  rozpizestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 oraz Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego nr 2/RKR/2021  z dnia  12 stycznia 2021  r. w spraw/.e zasadprzeprowa-
dzania  egzam.inów  i  zaliczeń  w  trybie  zdalnym  z  wykorzystaniem  metod  i  technik
kształcenia na odległośó.

§5
Tracą moc Wytyczne  Dziekana Wydziału  lnżynierii  Mechanicznej WAT dotyczące

organizacji zajęć ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
z dnia 6.10.2020 r.

§6
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Dziekan
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