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ZARZĄDZENIE NR 2 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na studiach  
stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia na kierunkach Historia  

oraz Historia i kultura Żydów w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022 
w trybie zdalnym 

 
Na podstawie § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 111 Rektora UW (Monitor UW z 2021 r., 

poz. 222) Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Historii postanawia, co 
następuje: 

§ 1 
Weryfikacja efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia 

na kierunkach Historia oraz Historia i kultura Żydów w sesji zimowej roku akademickiego 
2021/2022, obejmująca egzaminy i zaliczenia objęte programem studiów, realizowana na 
Wydziale Historii, odbywa się w trybie zdalnym.  

§ 2 
Egzaminy w trybie zdalnym przeprowadza się w formie, która powinna: 

1) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,  
2) odpowiadać formie podanej w sylabusie przedmiotu lub być możliwie do niej zbliżona,  
3) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla 

wszystkich przystępujących do egzaminu studentów,  
4) minimalizować zagrożenia w postaci niesamodzielnego zdawania egzaminu lub 

korzystania z niedozwolonych pomocy.  
§ 3 

1. Do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń mogą służyć następujące 
narzędzia informatyczne: 
1) Google Meet,  
2) Platforma Kampus,  
3) Zoom,  
4) Microsoft Teams. 

  



2. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w trybie 
zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego odpowiedzialny jest 
egzaminator. 

3. W celu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń zdalnych ich uczestnicy 
korzystają:  
1) z kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem 
Warszawskim:  

a) egzaminatorzy – założonych w domenie @uw.edu.pl lub w innej identyfikowanej 
z Uniwersytetem Warszawskim, umożliwiających korzystanie z narzędzi 
informatycznych, o których mowa w § 3 pkt 1,  

b) studenci – założonych w domenie @student.uw.edu.pl; lub  
2) z uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem Centralnego Systemu Uwierzytelniania 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 4 
W czasie egzaminów i zaliczeń obowiązuje zasada zachowania stałego przekazu 

obrazu i dźwięku zarówno przez osoby weryfikujące, jak i poddające się weryfikacji efektów 
uczenia się w formie egzaminów i zaliczeń. 

§ 5 
1. Przebieg egzaminu w trybie zdalnym w formie ustnej rejestruje się w formie 

nagrania obrazu i dźwięku. Jakość nagrania powinna umożliwiać kontrolę przebiegu 
egzaminu lub zaliczenia.  

2. Nagranie prowadzi wyłącznie egzaminator, który jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie nagrania przed zniszczeniem lub udostępnieniem go innym osobom.  

3. Egzaminator udostępnia nagranie wyłącznie KJD na jego prośbę złożoną 
w terminie do 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia, w szczególności w przypadku 
złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych wyników lub 
przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.  

4. Egzaminator usuwa nagranie niezwłocznie po upływie 14 dni od dnia egzaminu.  
§ 6 

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody KJD, zaliczenia 
i egzaminy mogą odbywać się w formie stacjonarnej.  

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej 
na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego: 

P. Szlanta 
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