Decyzja
Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
z dnia 18 cze rwca 2021 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Filii UwB w Wilnie
W związku z Zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16
października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim
2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku (załącznik do Obwieszczenia nr 3/2021 Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r.) oraz
w związku z Komunikatem nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie wskazania platformy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konsultacji,
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów
dyplomowych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021,
postanawiam, co następuje:
§1
1. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie kontaktu bezpośredniego z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Dyrektor Filii, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek promotora
lub recenzenta, może wyrazić zgodę na jego zdalny udział w egzaminie dyplomowym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem egzaminu.
§2
1. Egzamin dyplomowy w formie kontaktu bezpośredniego odbywa się z zachowaniem
obowiązujących wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnej sytuacji
epidemicznej.
2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu dyplomowego
zostaną określone nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów.

§3
1. Egzamin dyplomowy z udziałem zdalnym jednego z członków komisji odbywa się przy
wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard, zapewniających kontrolę
jego przebiegu, rejestrację, transmisję w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami

oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku.
2. Dyrektor Filii, na uzasadniony pisemny wniosek przewodniczącego komisji
przeprowadzającej egzamin dyplomowy, może wyrazić zgodę na wykorzystanie platformy
MS Teams.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem egzaminu.
§4
1. Przewodniczący komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy w formie zdalnej:
1) zawiesza posiedzenie komisji, jeżeli w trakcie tego posiedzenia:
a) nastąpi awaria systemu, niedostępność usługi, poważne obniżenie jakości sieci
czasowo lub na tyle długo, że niemożliwe stanie się kontynuowanie posiedzenia
komisji w sposób zapewniający jego właściwy przebieg,
b) zaistnieją, inne niż określone w lit a, ważne okoliczności uniemożliwiające
kontynuowanie posiedzenia komisji w sposób zapewniający je go właściwy
przebieg,
2) zarządza kontynuację posiedzenia komisji, gdy ustanie przyczyna, o której mowa w pkt
1, albo decyduje, że posiedzenie komisji prowadzone w formie zdalnej nie może być
kontynuowane, przy czym w tym ostatnim przypadku czynności podjęte do czasu
zawieszenia posiedzenia komisji prowadzonej w formie zdalnej zachowują skutek.
§5
1. W przypadku naruszenia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa Dyrektor Filii może
na wniosek członka komisji przeprowadzającego egzamin dyplomowy, studenta lub z
własnej inicjatywy zawiesić przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w formie
bezpośredniego kontaktu.
2. Kontynuacja przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie bezpośredniego kontaktu
może nastąpić po usunięciu przyczyn naruszenia obowiązujących wymogów
bezpieczeństwa, przy czym czynności podjęte do czasu zawieszenia zachowują ważność.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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