ZARZĄDZENIE
Nr 16/2020
Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób częściowo zdalny
Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 8 Statutu Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz art. 76a ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
zarządza się co następuje.

1. Ustanawia się zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób częściowo
zdalny, tj. w sytuacji, gdy zdający lub członek Komisji Egzaminu Dyplomowego
uczestniczą w egzaminie poza siedzibą uczelni lub jej filią. Zasady przeprowadzania
egzaminu dyplomowego stanowią załącznik do zarządzenia.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2020 Rektora GSW z dnia 15 maja 2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

REKTOR
dr inż. Wioleta Mikołajczewska, prof. GSW

Z AŁ ĄC Z NI K
do Zarządzenia Nr 16/2020 Rektora GSW z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zasady przeprowadzania
egzaminu dyplomowego w sposób częściowo zdalny
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się częściowo zdalnie z wykorzystaniem Platformy
ClickMeeting GSW (zwanej dalej „Platformą”), w sposób synchroniczny, z wykorzystaniem strumienia wideo i audio przez Komisję Egzaminu Dyplomowego (zwanej dalej
„Komisją”) oraz zdającego.
2. Komisja przeprowadza czynności egzaminu w pomieszczeniu na terenie uczelni, mając do
dyspozycji sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Platformy, natomiast zdający
uczestniczy w egzaminie zdalnie.
3. Co najmniej dzień przed egzaminem Przewodniczący Komisji oraz osoba uczestnicząca
w egzaminie zdalnie testują oddzielnie prawidłowe działanie Platformy, w szczególności
możliwości dostępu do niej, działanie kamery wideo i mikrofonu — wspólnie z administratorem Platformy, który sporządza protokół z przeprowadzenia testów. Czynności administratora Platformy może przeprowadzić pracownik dziekanatu.
4. Osoba uczestnicząca w egzaminie zdalnie dysponuje komputerem z dostępem do Internetu zapewniającym właściwe działanie Platformy.
5. Zdający okazuje dowód osobisty do kamery, w celu ustalenia tożsamości. Zdający
oświadcza, że w trakcie egzaminu nie będzie korzystał z żadnych materiałów dydaktycznych poza egzemplarzem swojej pracy dyplomowej. Na żądanie Przewodniczącego Komisji zdający okazuje swoje pomieszczenie za pomocą kamery wideo.
6. W trakcie trwania egzaminu w pomieszczeniu zdającego poza nim nie ma innych osób.
W pomieszczeniu ma on do dyspozycji telefon, którego numer jest znany Komisji. Zdający jest zwrócony w stronę kamery wideo, a odejście od niej lub zawieszenie połączenia
może być podstawą do przerwania egzaminu z koniecznością rozpoczęcia go od nowa.
Decyzję podejmuje Przewodniczący i zapisuje w Protokole.
7. Pytania, o których mowa w § 65 ust. 2 Regulaminu Studiów, losuje Przewodniczący Komisji.
8. Po zakończeniu egzaminu Przewodniczący o wyniku egzaminu informuje zdającego za
pomocą Platformy.

Udział zdalny członka Komisji Egzaminu Dyplomowego
9. Członek Komisji może uczestniczyć w egzaminie w sposób zdalny, jeżeli:
a) posiada jeden z podpisów elektronicznych:
− podpis zaufany (dostęp za pomocą profilu zaufanego), o którym mowa
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. poz. 1760 z późn. zm.);

− kwalifikowany podpis elektroniczny, o którym mowa ustawie z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz.
162 z późn. zm.);
b) pomyślnie przetestował działanie sprzętu w sposób określony w pkt 3 również
w zakresie dostępu do serwera GSW.
10. W protokole egzaminu dyplomowego w miejscu podpisu członka Komisji uczestniczącego w nim zdalnie, Przewodniczący zamieszcza wpis z imieniem i nazwiskiem członka
Komisji oraz „Podpisany elektronicznie”.
11. Po zakończeniu egzaminu członek Komisji uczestniczący w nim zdalnie pobiera udostępniony mu na serwerze GSW protokół egzaminu dyplomowego (zeskanowany dokument
w pliku PDF), podpisuje go elektronicznie i w dniu egzaminu zamieszcza na serwerze
GSW lub przesyła mailem na adres: dziekanat@gsw.gda.pl.
12. Opis czynności podczas podpisywania elektronicznego stanowi oddzielny dokument
„Podpisanie elektroniczne dokumentu”.
13. Protokół egzaminu dyplomowego podpisany elektronicznie przechowuje się w formie
elektronicznej.
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