Komunikat nr 1/2022
Dziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wytycznych dotyczących form egzaminów poszczególnych zajęć na studiach
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie § 57 ust. 2 pkt 12, 16 i 17 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku (tekst
jednolity - załącznik do Obwieszczenia nr 1/2021 Rektora UwB), w odpowiedzi na aktualne
wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, postulaty pracowników Wydziału Prawa i Rady
Samorządu Studenckiego, reprezentującej interes studentów postanawiam co następuje:
§1
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w ramach sesji zimowej głównej i sesji zimowej
poprawkowej roku akademickiego 2021/2022, z wyłączeniem kierunku Doradztwo podatkowe
i administracja skarbowa, przeprowadzana jest w całości w formie zdalnej przy użyciu,
wskazanych przez rektora, środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję w
czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie
rzeczywistym, tj. EduPortal i MS Teams. W razie awarii tych systemów można skorzystać z
innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję w czasie
rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie
rzeczywistym.
§2
W mocy pozostaje Komunikat nr 7/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i
egzaminów poszczególnych zajęć na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022, tj.
dwuetapowego egzaminu z wybranych przedmiotów na kierunku Prawo.
§3
Zdecydowanie zaleca się przeprowadzać w formie ustnej (zdalnej synchronicznej) egzaminy:
1. na kierunku Prawo, do których § 2 nie ma zastosowania
2. na innych kierunkach studiów.
§4
Egzamin w formie ustnej jest przeprowadzany z obowiązkiem włączenia kamery. Student
przystępujący do egzaminu ma obowiązek zapewnienia sobie warunków technicznych
umożliwiających komunikację wielostronną (kamera i mikrofon).

§5
W przypadku egzaminu pisemnego zaleca się jego przeprowadzenie z obowiązkiem włączenia
kamery przez studenta.
§6
Studentowi, który z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczenia w egzaminie w
formie zdalnej, Wydział, w miarę możliwości, umożliwia na wniosek zainteresowanego
skorzystanie ze sprzętu komputerowego uczelni na warunkach określonych przez Dziekana. W
tym celu należy zgłosić się do pracowni komputerowej poprzez wysłanie maila na adres:
zdalneksztalcenie@uwb.edu.pl nie później niż 3 dni przed planowanym terminem egzaminu.
§7
Przeprowadzający weryfikację efektów uczenia się zawiesza egzamin, jeżeli w trakcie jego
trwania:
1) nastąpi awaria systemu, niedostępność usługi, poważne obniżenie jakości sieci, czasowo lub
na tyle długo, że niemożliwe stanie się kontynuowanie egzaminu w sposób zapewniający jego
właściwy przebieg,
2) zaistnieją, inne niż określone w pkt 1), ważne okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie
egzaminu w sposób zapewniający jego właściwy przebieg.
Przeprowadzający weryfikację efektów uczenia się może zarządzić kontynuację egzaminu, gdy
ustanie przyczyna zawieszenia.
§8
O

zastosowanej formie egzaminu, zgodnej z niniejszym komunikatem, decyduje

przeprowadzający egzamin, o czym informuje Dziekanat i studentów w drodze elektronicznej
via USOSmail, a także wprowadza stosowne zmiany do sylabusa, przy czym działania te
powinny być podjęte niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2022 r. .
§9
Komunikat wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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