Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

nr

4104120ż0

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji osiągnięĘch efektów uczenia się oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w roka 20t9 12020
1 i art.76a ustawy z dniaż} lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
jedn.
i naucb (tekst
Dz.U, z2020 r. poz.85) i § 10 ust. 3 Statutu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły
Teologicznej otazna podstawie § 1 ust. 2 i ust. 3 rozporządzęnia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyż-

Na podstawię art. ż3 ust.

z dnia23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ogtaniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwawyższego i nauki w związkuzzapobieganiem, przeciwdziałanięm izwalczanięm COVID-19 (Dz. U. z2020 r.poz.5lI ze zmianami) ,zuwaginazagrożenie epidemiologiczne
związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-Z, Rektor Ewangelikalnej Wyższej
Szkoły Teologicznej zarządza, co następuje:
szęgo

l.

§ l.
Wprowadza się w semestrze letnim roku akademickiego 2019lż020 możliwośćzmiany w zakęsię
organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczęnia się, określonych w programie studiów, po-

ptzez wprowadzenię metod pozwalających na przeprowadzęnie egzaminów i zaliczeń poza siedzibąuczelni, zwykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, nięzalężnię od tego, czy zostało to ptzewidziane w programie danego przedmiotu.
2,

Wprowadza się następujące sposoby przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się:
1) przygotowanie przez studęnta poza uozelrnią pracy pisemnej, która zostanie przekazana

2)
3)

wykładowcy we wskazanej przez niego formie;
przeprowadzenie egzaminu ustnego poprzęz komunikator zdalny (np. ZOOM), z rejestracją audiowizualną jego przebiegu;
przygotowanie eseju w trakcie trwania egzaminu lub zaliczęnia w ustalon ej godzinie, przez
konketny okres czasu, ptzy jednoczesnym podglądzie przez komunikator zdalny (np,
ZOOM), z audiowizualną rejestracją jego przebiegu;

4)

3,

przeprowadzenie egzaminu lub zaliczęnia pisemnego zwykorzystaniem platformy MOODLE, w ustalonej godzinie, przez konkretny okres Qzasll, przy jednoczesnym podglądzie
przez komunikator zdalny (np. ZOOM), z rejestracją audiowizualną jego przebiegu,
§posób przeprowadzeniaegzaminu lub zaliczęnia danego przedmiotu uwzględniający jego specyfikę, zostanię ustalony przęz nauczycięla tego przedmiotuz dziękanęm.
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Terminy egzaminów lub zaliczęń zostaną określone przez dziekana, po ustaleniu sposobu ich
przeprowadzenia, zgodnie z ust, 3.

5.

Przedprzeprowadzęnięm egzaminu izaliczenia studęnt powinien przesłać do dziekanatu uczelni
podpisane przez siebie oświadczenie, ze zobowiązuje się do samodzięlnej pracy podczas egzaminu i zaliczenia, i nię będzię korzystał z jakiejkolwięk niędozwolonej przęzprowadzącego pomocy.

§2.

l,

Wprowadza się zmianę w zakresie organizacji egzaminu dyplomowego.

2,

Egzamin dyplomowy w semęstrze lętnim roku akademickiego 201912020 zostanie przeprowadzony jako egzamin ustny poprzez komunikator zdalny (np, ZOOM), z audiowizualną rejestracją jego przebiegu. Termin egzaminu zostanie ustalony przez dziekanana dotychczasowychzasadach.

§3.

l.

)

Nagrania, rejestrujące przebieg egzaminów i zaliczeń będą przechowywane na serwerze uczelni
przez okres 1 roku od dnia ich przeprowadzenia, nie dłużejniz do dnia 30 września 2021 roku,

Każdy z uczestników egzaminu i zaliczęnia powinien wyrazió zgodę na utrwalenie przebiegu egzaminu i za|iczęnia oraz utrwalenie jego wizerunku dla cęlów udokumentowania prawidłowego
przebiegu egzaminu i zaliczęnia na okres wskazany w ust. 1.

§4,
Niniejsze zarządzenie należy umieśció w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
uczelni oraz przesłaó do wiadomości wszystkich studentów, nauczycięli akademickich i innych osób
pr

ow adzący ch zajęcia ze studentami.

§5,
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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