
Zarządzenie nr 03/04/2020

Rektora

Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

z dnia 15.04.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu kształcenia na odległość oraz przeprowadzania

egzaminów dyplomowych online we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej

we Wrocławiu

Na  podstawie  §  14  Statutu  Wrocławskiej  Wyższej  Szkoły Informatyki  Stosowanej  we

Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  Regulamin  kształcenia  na  odległość  oraz  przeprowadzania  egzaminów

dyplomowych  online  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki  Stosowanej  we

Wrocławiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 03/04/2020 Rektora Wrocławskiej  Wyższej  Szkoły Informatyki Stosowanej we

Wrocławiu  z  dnia  15.04.2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  kształcenia  na  odległość  oraz

przeprowadzania egzaminów dyplomowych online we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej

we Wrocławiu

Regulamin kształcenia na odległość oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych online

we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady kształcenia na odległość oraz przeprowadzania egzaminów

dyplomowych online we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we

Wrocławiu  (dalej  –  WWSIS)  z  wykorzystaniem  zewnętrznych  platform  i  usług

edukacyjnych.

2. Zajęcia  z  wykorzystaniem zewnętrznych platform i  usług edukacyjnych mogą być

realizowane  jako  odpowiednik  tradycyjnych  form  prowadzenia  zajęć  (takich  jak

wykłady,  laboratoria,  ćwiczenia,  seminaria,  lektoraty  itp.)  lub  innych  działań

dydaktycznych (np. szkoleń, kursów itp.).

3. Egzamin dyplomowy online odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online,

w którym dyplomant oraz komisja  egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym

samym czasie, ale w różnych miejscach. Egzamin dyplomowy online przeprowadzany

jest  w  formie  wideokonferencji  z  wykorzystaniem  platformy  Microsoft  Teams  i

stanowi odpowiednik tradycyjnej formy egzaminu dyplomowego (tj. z jednoczesnym

udziałem dyplomanta i komisji egzaminacyjnej w tym samym miejscu).

4. Użytkownik korzystający z zewnętrznych platform i usług edukacyjnych w ramach

kształcenia na odległość lub w ramach przeprowadzania egzaminów dyplomowych

online  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki  Stosowanej  we  Wrocławiu

(dalej  –  Użytkownik)  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje  warunki  niniejszego

Regulaminu.

§ 2. Konto Użytkownika



1. Użytkownikiem jest student (w tym dyplomant), wolny słuchacz, uczestnik studiów

podyplomowych lub kursów, wykładowca lub pracownik WWSIS, któremu nadane

zostało hasło dostępu do zewnętrznych platform i usług edukacyjnych.

2. Użytkownik  powinien  chronić  poufność  swoich  haseł  dostępu  do  zewnętrznych

platform i  usług  edukacyjnych.  Użytkownik  zobowiązuje  się  nie  przekazywać  ich

osobom trzecim.

3. Użytkownik  przyjmuje  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  ewentualnego

naruszenia  cudzych  praw  lub  wyrządzenia  komukolwiek  szkody  w  związku  z

własnym  bezprawnym  działaniem  lub  działaniem  osób  trzecich,  którym  wbrew

postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasła dostępu.

§ 3. Zasady korzystania z zewnętrznych platform i usług edukacyjnych

1. Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów znajdujących się w zewnętrznych 

platformach i usługach edukacyjnych zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów poprzez 

zewnętrzne platformy i usługi edukacyjne.

3. Użytkownik ma obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści.

5. Użytkownik nie ma prawa nagrywania, rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach

kształcenia na odległość lub egzaminu dyplomowego online treści lub oprogramowania, a

w  szczególności  umieszczania  ich  w  innych  serwisach  internetowych,  publicznego

odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek

modyfikowania  oprogramowania,  treści  oraz  towarzyszącej  im  dokumentacji.

Użytkownik  nie  jest  uprawniony  do  wykorzystywania  oprogramowania  lub  treści  w

ramach innych materiałów – dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w

ramach własnego użytku osobistego.

6. Nieprzestrzeganie  zasad  obliguje  WWSIS  do  zablokowania  konta  Użytkownika.

Przywrócenie  uprawnień  do  korzystania  z  zewnętrznych  platform  i  usług

edukacyjnych może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

§ 4. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych online



1. Każdorazowo w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego online administrator

tworzy dla poszczególnego dyplomanta na platformie Microsoft Teams nowy zespół

oznaczony według schematu:  "Kierunek studiów -  imię  i  nazwisko -  nr  indeksu -

obrona",  w  skład  którego  wchodzi  co  najmniej  trzech  członków  komisji

egzaminacyjnej powoływanych zgodnie z Regulaminem Studiów WWSIS przez

Dziekana oraz dyplomant.

2. O   wyznaczonym   terminie   egzaminu   dyplomowego   online   dyplomant   jest

informowany po złożeniu pracy dyplomowej we właściwym dziekanacie wraz z całą

wymaganą dokumentacją. Procedurę złożenia pracy dyplomowej określa załącznik nr

1 do niniejszego Regulaminu.

3. Po złożeniu pracy dyplomowej przez dyplomanta Komisja egzaminacyjna pobiera 

potrzebne dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz dyplomant uczestniczą w egzaminie 

dyplomowym online w dowolnym wybranym przez siebie miejscu.

5. W  przypadku  braku  możliwości  udziału  dyplomanta  w  egzaminie  dyplomowym

online  ze  względu  na  brak  sprzętu  lub  oprogramowania  odpowiedniego  do

przeprowadzenia  wideokonferencji  dyplomant  informuje  o  tym  fakcie  właściwy

dziekanat  w  terminie  5  dni  roboczych,  co  może  skutkować  przesunięciem

wyznaczonego terminu obrony lub zorganizowaniem jej po uprzednim przygotowaniu

wyznaczonej sali w budynku zajmowanym przez WWSIS przy ul. Ks. M. Lutra 4 we

Wrocławiu.

6. Przebieg egzaminu dyplomowego jest następujący:

– utworzenie zespołu przez administratora na platformie MS Teams,

– dołączenie do zespołu członków komisji egzaminacyjnej,

– zaproszenie do zespołu dyplomanta,

– weryfikacja danych osobowych dyplomanta przez komisję egzaminacyjną,

–  przedstawienie  przez  dyplomanta  prezentacji  dotyczącej  pracy  dyplomowej,

udzielenie  odpowiedzi  na  zadane  przez  komisję  egzaminacyjną  pytania,  w tym na

wylosowany zestaw pytań. Losowanie odbywa się przez wybranie przez dyplomanta

numeru danego zestawu z podanego przez komisję egzaminacyjną zbioru,

– odłączenie dyplomanta od zespołu po zakończeniu egzaminu,

– obrady komisji egzaminacyjnej,

– ponowne zaproszenie dyplomanta do zespołu i powiadomienie go o otrzymanej

ocenie.



7. Komisja  egzaminacyjna  weryfikuje  dane  osobowe dyplomanta  przystępującego  do

egzaminu  dyplomowego  online  poprzez  okazanie  przez  niego  dowodu  osobistego

podczas  wideokonferencji  oraz  wypowiedzenie  na  głos  jego  numeru,  jak  również

numeru PESEL.

8. Z  przebiegu  egzaminu  dyplomowego  online  sporządza  się  protokół  podpisywany

przez  członków  komisji  egzaminacyjnej  zgodnie  z  wymogami  określonymi

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.

w  sprawie  studiów  (protokół  przewodniczący  komisji  egzaminacyjnej  składa  w

siedzibie  WWSIS  celem  jego  podpisania  przez  pozostałych  członków  komisji  w

terminie  30  dni)  oraz  nagranie  rejestrujące  obraz  i  dźwięk,  za  którego wykonanie

odpowiada  administrator.  Nagranie  przechowuje  się  przez  okres  maksymalnie  3

miesięcy w Archiwum WWSIS w celu przygotowania i podpisania protokołu przez

członków komisji egzaminacyjnej.

§ 5. Ochrona danych osobowych i prawa autorskie

1. WWSIS  jako  administrator  danych  osobowych  chroni  dane  osobowe  swoich

Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach 

prawa.

2. Założone konto dostępowe jest wykorzystywane wyłącznie do celów oraz w zakresie

koniecznym  do  realizacji  usług  edukacyjnych  oraz  przeprowadzania  egzaminów

dyplomowych online (w tym sporządzania i przechowywania nagrania rejestrującego

obraz i dźwięk).

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celu oraz w

zakresie  koniecznym  do  realizacji  usług  edukacyjnych  oraz  przeprowadzania

egzaminów dyplomowych online  (w tym sporządzania  i  przechowywania  nagrania

rejestrującego obraz i dźwięk).

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie WWW uczelni 

https://horyzont.eu/ w zakładce Uczelnia/RODO.

5. Autor  tworzący  kurs  ponosi  pełną  prawną  i  finansową  odpowiedzialność  za

opublikowane treści,  w szczególności gwarantuje,  że jest  ich twórcą i  treści  te nie

naruszają praw osób trzecich.



6. Wszystkie treści i materiały umieszczone na zewnętrznych platformach i w usługach

edukacyjnych objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

7. Rozpowszechnianie treści dostępnych dla Użytkownika osobom spoza wspólnoty 

uczelni jest zabronione.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. WWSIS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie  problemy  w  korzystaniu  z  zewnętrznych  platform  i  usług  edukacyjnych

Użytkownik powinien zgłosić ich administratorowi na adres admin@horyzont.eu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu kształcenia na odległość oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych online 

we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Procedura złożenia pracy dyplomowej

1. Pracę dyplomową wraz z załącznikami należy wysłać za pomocą operatora 

pocztowego listem poleconym priorytetowym lub kuriera na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Ul. ks. Marcina Lutra 4

54-239 Wrocław

Z dopiskiem „OBRONA”.

Za datę złożenia pracy uznaje się datę stempla pocztowego lub dzień złożenia w 

skrzynce podawczej WWSIS.

2. W skład załączników, które dyplomanci otrzymują na adres mailowy i przesyłają po

uzupełnieniu  na adres  WWSIS, wchodzą:  załącznik  nr  2,  załącznik  nr 4  (wymaga

zdalnego  kontaktu  z  Biblioteką  WWSIS oraz  Kwesturą),  załącznik  nr  5  (wymaga

przesłania  przez promotora recenzji  na adres mailowy dziekanatu),  załącznik  nr 6,

załącznik  nr  7  (promotor  podpisuje  go  po  sprawdzeniu  pracy  w  systemie

plagiatowym), załącznik nr 9. Dyplomanci przesyłają ponadto uzupełnione indeksy,

karty egzaminacyjne, 4 egzemplarze pracy oraz zawierające ją 4 podpisane płyty.

3. Pracownicy dziekanatu zapoznają się ze złożonymi dokumentami niezwłocznie i 

kontaktują się z dyplomantami mailowo lub telefonicznie.

4. We wszelkich sprawach związanych z dyplomowaniem student powinien 

kontaktować się z dziekanatem.


