Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora
z dnia 20 kwietnia 2020r.
w sprawie
„zasad i trybu przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego przy pomocy narzędzi ICT”

1. Podstawę prawną niniejszego Zarządzenia stanowią :
1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r., z późniejszymi
zmianami;
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z dnia
23 marca br;
2. W związku z trybem funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii, w celu sprawnego
przeprowadzenia procesu obron prac inżynierskich, zarządzam następującą procedurę
przeprowadzania egzaminu inżynierskiego przy pomocy narzędzi do kształcenia
zdalnego:
a. Dyplomanci, których prace inżynierskie przeszły pozytywną weryfikację
formalną i merytoryczną zostają dopuszczeni do egzaminu inżynierskiego w
wyznaczonym przez Dziekana terminie.
b. Egzamin inżynierski przeprowadzony zostanie w formie zdalnej przy użyciu
technologii ZOOM, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności autorskiego, licencyjnego i RODO.
c. Egzamin ma postać testu wiedzy obejmującego zakresem wszystkie obszary i
efekty kształcenia zrealizowane w ramach studiów pierwszego stopnia na
kierunku Informatyka.
d. Egzamin testowy znajduje się na platformie autorskiej Uczelni z ograniczonym
dostępem dla autoryzowanych użytkowników. Do czasu wyznaczonego terminu
egzaminu test inżynierski pozostaje nieaktywny.
e. Dyplomant po zalogowaniu do systemu testu może go wykonać tylko raz.
Logowanie przebiega w sposób analogiczny do logowania do wewnętrznych
serwisów Uczelni. Czas oraz liczba pytań w teście jest ograniczona. System
losowo wybiera pytania o różnym stopniu trudności i zakresie merytorycznym.
f. W trakcie trwania egzaminu inżynierskiego aktywność dyplomanta w systemie
rejestrowana jest zdalnie przy pomocy technologii ZOOM.
g. Dyplomant przed rozpoczęciem rozwiązywania testu zobowiązany jest do
udostępnienia widoku z kamery oraz widoku ekranu, tak aby Dziekan mógł
obserwować i rejestrować przebieg realizacji egzaminu inżynierskiego.
h. Zarejestrowany egzamin inżynierski przechowywany jest w aktach osobowych
studenta, razem z innymi dokumentami dotyczącymi jego procesu obrony.
i. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu inżynierskiego Dziekan dopuszcza
studenta do obrony pracy inżynierskiej.
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