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Wojskowej Akademii Technicznej

nr 2/\MM/2021  z dnia 3 marca 2021  r.

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

Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego  nr  12/RKR/2021  z  dnia  1  marca  2021  r.  w spraw/.e zasad fŁ/nkc/.ono-
wania Uczelni oraz przedsięwzięó mających na celu zapobieganie i monitorowanie roz-
p#esfrzen/`an/'a s/.ę w/.msa SARS-Co V-2 oraz Zarządzenia Rektora Wojskowej Akade-
mii 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 wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na odległość, usta}a stię, co następri]e..

§1
Wytyczne ogólne

1.    Zobowiązuję  nauczycieli  akademickich  i  inne  osoby  prowadzące  zajęcia  do  ich
realizowania  do  dnia  30  kwietnia  2021   roku  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-
cjalistycznych,  jeżelj  ich  przeprowadzenie  nie  j.est  możliwe  do  realizacjj  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 potrzebamj Sił Zbrojnych  Rze-
czypospolitej  Polskiej]

3.    Rygory sanitarne, jakie powinny zostać spełnione w przypadku prowadzenia zajęć
w  formie  stacj.onarnej,  określają  Wyfyczne  w zaknes/.e  dz/'a/ań  pror/./akfycznych
w waHŁłnkach sfanu ep/'dem/./. COV/D-79, stanowiące załącznik nr 1  do zarządzenia
Rekto.ra WAT nr 12/RKR/2021  z dnia 1  marca 2021  r.  w sprawł.e zasad rŁłnkc/.ono-



wania Uczelni oraz przedsięwzięć 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,  kolokwia  i  in.) w formie zdalnej  z wykorzystaniem  metod  i technjk kształ-
cenia  na odległość.

6.    Sprawdzanie  osiągnięcia  przez  studenta  zakładanych  efektów  uczenia  się  dla
ćwiczeń   laboratoryjnych   (sprawozdania,  wejściówki  i  in,)  zaleca  się  prowadzić
w formie zda[nej.

7.    Zaleca  się  przeprowadzanie zaliczeń  i  egzaminów w trybie  zdalnym  z wykorzy-
staniem  metod  i technik  kształcenia  na  odległość przy wykorzystaniu  technologii
informatycznych,  umożliwiających w szczególności:

1) synchroniczną  transmisję  dźwięku   i  obrazu  dla  wszystkich   osób  biorących
udział w zaliczeniu  lub egzamjnie;

2) identyfikację studenta w trakcie prowadzonego zaliczenia lub egzaminu w czasie
rzeczywistym;

3) możliwość  kontroli   przebiegu   zaliczenia   lub   egzaminu   i  j.ego   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

informacyjnej przedmiotu  (KIP);

2) zapewnić  równość  wymagań  wobec  wszystkich  studentów  uczestniczących
w zaliczenju  lub egzaminie;

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

9.    W celu  przystąpienia do zaliczenia  lub egzamjnu,  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
samodzielnej pracy studenta w trakcie zaliczenia 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 okreś[ają § 3 i § 5 Zarzą-
dzenia Rek{ora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr
2/RKR/2021  z dnia  12 stycznia 2021  r.  w spHaw/.e zasad p#eprowadzan/.a egza-
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minów i zaliczeń w tryb.ie zdalnym z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia
na Odległość_

12.  Odstępstwo od zaleceń  podanych w § 1  ust. 4-7 wymaga pisemnej  opinii dyrek-
tora instytutu odpowiedzialnego za realizację 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  ljmjcie  miejsc w pomieszczeniu  powinna znajdować się  na  drzwiach
wejściowych do pomieszczenia.

4.    W  pomieszczeniach,   wyposażonych   w  miejsca  siedzące,   należy  oznaczyć  te
z nich, które powinno się zajmować, uwzględnjając obowiązujące [imity.

5.    lnformacje  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, materiaw 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 dezynfekQji pomieszczeń dokonuje personel sprzątający.

10.  Potrzebę skorzystania z sal ogólnodostępnych \/Wdziału 51  i 52 w budynku 62 oraz
301 w budynku  100 należy zgłaszać z pięciodniowym wyprzedzeniem do pracow-
njka Dzjekanatu \/\/IM p. Jarosława \/\/iśniewskiego tiaroslaw.wjsniewski@,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 WIM,
2)   nauczyciele  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  obowiązujących  zasad
bezpieczeństwa,  a w szczególności  zapewnienie  dezynfekcji  pomieszczeń,  spo-
czywa na dyrektorze instytutu, do których pomieszczenia te należą.

13.  Zajęcia prowadzone w fomie zdalnej[ nie mają przypjsanej sa[i w rozkładzje zajęć,
dostępnym na stronie intemetowej Wydziału.

14.  Prowadzący  zajęcia  w  fomie  stacjonamei.  powinien  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 powinien z odpowednim wyprzedzeniem infomować studentów 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  pieciodniowym wvprzedzeniem  infomację
o formie  przeprowadzenia  egzaminu  lub  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  j.akich  urządzeń,  materiałów  i  pomocy
dydaktycznych studenci mogą korzystać w trakcie zaliczenia lub egzaminu.

20.  Osobie  przeprowadzającej  zaljczenie  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 skutkuje 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.  Jeżeli w trakcie zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym wystąpi zerwanie połą-
czenia ze studentem, osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin może:
1)   podjąć  próbę  ponownego  nawiązania  połączenia  i  w  przypadku  powodzenia

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

czasowego przebiegu;
3)   wyznaczyć nowy termin zaliczenia lub egzaminu.

§3
W kwestiach  nieujętych w niniejszym dokumencie,  należy stosować Zarządzenie

Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/RKR/2021
z dn.ia Ą  marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania  Uczelni  oraz  przedsięwzięó
mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania 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 zasad pzepro-
wadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem  metod  i technik
kształcenia na odległośó.

§4
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
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