ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE
nr 3 / 2020
z dnia 30 marca 2020
w sprawie:

procesu dyplomowania przeprowadzanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w
Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie
Mając na uwadze:

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.2020r. w sprawie kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Zarządzam co następuje:

1. Tradycyjne przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w ZPSB zostaje zawieszone od dnia 30 marca
2020 roku do odwołania;
2. Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym
dyplomant oraz komisja egzaminacyjna, uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych
miejscach.
3. Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez MS Teams lub inny system do
synchronicznej pracy grupowej będący w zasobach ZPSB, pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy
egzaminu mają dostęp do tego samego narzędzia.
4. Egzamin może się odbyć pod warunkiem posiadania i włączenia przez cały egzamin kamery oraz
mikrofonu przez wszystkich uczestników egzaminu. Wymaga się takiego ustawienia kamery, żeby
sylwetka studenta była kadrowana do połowy.
5. Student musi mieć możliwość przedstawienia swojej pracy w formie prezentacji, i wymaga się od niego
umiejętności udostępniania ekranu.
6. Wymaga się od studenta, aby znajdował się sam w pomieszczeniu, w którym przebywa w trakcie
trwania egzaminu, co student oświadcza przed przystąpieniem do egzaminu.
7. W przypadku utraty łączności ze studentem, po wylosowaniu przez niego pytań, dopuszcza się
kontynuowanie egzaminu, jeżeli czas rozłączenia nie trwał dłużej niż dwie minuty. W przeciwnym razie
student ponownie losuje pytania. Jeżeli łączność zostanie przerwana na więcej niż 20 minut, komisja
wyznaczy nowy termin egzaminu dyplomowego.
8. Student, który wyraża wolę przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie opisanej w pkt.3.,
informuje swojego promotora o swojej dostępności do zaproponowanego przez Uczelnię narzędzia do
synchronicznej pracy grupowej.
9. Komisja egzaminacyjna weryfikuje dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu
dyplomowego, poprzez sprawdzenie dokumentu tożsamości lub legitymacji studenckiej i danych
osobowych w systemie e-dziekanat.
10. Po zakończeniu procesu dyplomowania, komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu
dyplomowego.
11. Wszelkie regulacje dotyczące procesu dyplomowania w ZPSB określa właściwa dla danego kierunku
studiów procedura dyplomowa, z zastrzeżeniem, że:
a. losowanie pytań odbywa się poprzez wybór przez studenta numeru porządkowego pytania;
b. prezentacja założeń i wyników pracy dyplomowej odbywa się poprzez udostępnienie przez
studenta prezentacji na pulpicie.

Obowiązuje od: 30 marca 2020
Obowiązuje do: odwołania
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Uwagi:
Zobowiązuje się dziekanów wszystkich wydziałów do udostępnienia niniejszego zarządzenia wszystkim
promotorom i studentom przystępującym do egzaminu dyplomowego.
Podpis:
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