
Zarzqdzenie nr 1/04/2021
Prodziekana ds. studenckich

Wydziatu Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 25 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegolowych zasad przeprowadzania egzaminow i zaliczen
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie Zarz^dzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 styczma 2021
roku w sprawie organizacji ksztalcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

(Monitor UWpoz. 10)

§1
Zarzqdzenie okresla zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen w semestrze letnim roku
akademickiego 2020/2021:

1) na kierunku Prawo - studia stacjoname;
2) na kiemnku Prawo - studia niestacjoname;
3) na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia, stacjoname;
4) na kiemnku Administracja - studia dmgiego stopnia stacjoname;
5) na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia, niestacjoname (zaoczne);
6) na kierunku Administracja - studia drugiego stopnia niestacjoname (zaoczne);
7) na kierunku Prawo finansowe i skarbowosc;
8) na kierunku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia pierwszego stopnia,

staqoname;
9) na kierunku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia drugiego stopnia,

mestacjoname;
10)nakiemnkuNOHA;
11) w szkolach prawa obcego;
12) w Klinice Prawa WPiA UW.

§2
W celu przeprowadzania egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym ich uczestnicy korzystaj^ z:

1) kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem
Warszawskim:

a) egzaminatorzy - zalozonych w domenie @uw.edu.pl, @wpia.uw.edu.pl lub w
innej identyflkowanej z Uniwersytetem Warszawskim, umozliwiaJ4cych
korzystanie z narz^dzi informatycznych, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2,

b) studenci - zalozonych w domenie @student.uw.edu.pl; lub
2) uwierzytelnienia identyfikatorem i haslem Centralnego Systemu Uwierzytelniania

Uniwersytetu Warszawskiego.

§3
1. Egzaminy oraz zaliczenia w trybie zdalnym przeprowadza si^ zgodnie z nast^puj^cymi

zasadami:

1) w danej sesji egzaminacyjnej (gl-ownej lub poprawkowej) obowi^zuje jedna forma
egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu;

2) przyj^ta forma egzaminu lub zaliczenia jest tozsama z obowi^zuj^c^ dotychczas lub
zostala zmieniona w przewidzianym trybie i jest okreslona w sylabusie przedmiotu;
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3) fomia egzaminu lub zaliczenia powinna w szczegolnosci:
a) umozliwiac weryflkacj^ zakladanych efektow uczenia si?;
b) minimalizowac zagrozenia niesamodzielnego zdawania egzaminu lub

zaliczania zaj?c oraz korzystania z niedozwolonych pomocy.
2. Z uzasadnionych przyczyn Prodziekan ds. studenckich moze zdecydowac o wi^cej niz

jednej formie egzaminu z danego przedmiotu.
3. Co najmniej na cztemascie dni przed rozpocz^ciem rejestracji na sesj? egzaminacyjn^ tj.

do dnia 14 maja 2021 r. lub na 7 dni przed terminem rejestracji na egzaminy
przeprowadzane przed sesj^ egzaminacyjnq, tj. do dnia 4 maja 2021 r. Kierownicy Katedr
lub Zakladow przekazuj^ do Pelnomocnika Dziekana ds. zaj^c, egzaminow i zaliczen
zdalnych, informacj^ o formie przeprowadzenia egzaminu oraz narz^dziach
infonnatycznych wykorzystywanych do j ego przeprowadzenia.

4. Co najmniej na siedem dni przed rozpocz^ciem sesji egzaminacyjnej lub terminem
egzaminu przeprowadzanego przed sesj^ egzaminacyjn^ Prodziekan ds. studenckich
oglasza list? przedmiotow, z ktorych przeprowadza si? egzaminy w trybie zdalnym wraz z
informacj^ o formie ich przeprowadzenia oraz narz^dziach informatycznych
wykorzystywanych do ich przeprowadzenia.

5. Co najmniej na siedem dni przed zakonczeniem zaj?c prowadz^cy informuje uczestnikow
zaj^c o formie i zakresie zaliczenia zaj?c w trybie zdalnym oraz o narz^dziu
informatycznym wykorzystywanym do j ego przeprowadzenia.

§4
1. Narz^dzie informatyczne stuz^ce przeprowadzaniu egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym

musi zapewniac bezpieczenstwo danych, w tym wymagan^ przepisami prawa ochron?
danych osobowych egzaminatora i studentow.

2. Do przeprowadzania egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym stosuje si^ nast^pujqce
narz^dzia informatyczne:

1) narz^dzia dost^pne w ramach ogolnouniwersyteckiej platformy e-leamingowej
,,K.ampus" prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu
Warszawskiego, w szczegolnosci do przeprowadzania egzaminow i zaliczen
pisemnych;

2) narz^dzia Google dost^pne w ramach pakietu ,,G Suite dla Szkol i Uczelni", w tym w
szczegolnosci narz^dzie Google Meet do przeprowadzania egzaminow i zaliczen
ustnych.

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym z uzyciem
okreslonego narz^dzia informatycznego jest odpowiedzialny egzaminator, ktoremu
wsparcia w zakresie technicznej organizacji egzaminu lub zaliczenia udziela Pelnomocnik
Dziekana ds. zaj^c, egzaminow i zaliczen zdalnych, oraz administracja wlasciwej jednostki
organizuj^cej ksztatcenie.

§5
Jezeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie ustnej dojdzie do
zerwania pot^czenia z egzaminowanym, egzaminator moze:

1) nawiqzac ponownie pol^czenie i kontynuowac odpowiednio egzamin lub zaliczenie;
2) zakonczyc odpowiednio egzamin lub zaliczenie i wystawic studentowi ocen^ na

podstawiejego dotychczasowego przebiegu;
3) powtorzyc odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym

nawi^zaniu po^czenia.

§6
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Zal^cznikami do Zarz^dzenia 54:

1) Szczegolowe zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen ustnych na WPiA UW w
trybie zdalnym w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021;

2) Szczegolowe zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen pisemnych na WPiA UW
w trybie zdalnym w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

. S; UDENCKICli
Administracji U\^

PRODZ!EKA.\
Wydziatu Praw

Qdr A 7.'
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Zal^cznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 1/04/2021 Prodziekana ds. studenckich Wydzialu Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie
szczegotowych zasad przeprowadzania egzaminow i zaliczen na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego
2020/2021

Szczegolowe zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen ustnych na WPiA UW w
trybie zdalnym w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021

1. Egzaminy i zaliczenia ustne w trybie zdalnym przeprowadzane 54 za pomoc^ narz^dzia
Google Meet.

2. Student przyst^puj^cy do egzaminu lub zaliczenia ustnego musi posiadac konto poczty
elektronicznej w domenie @student.uw.edu.pl. Adres skrzynki mailowej studenta musi
bye udost^pniony (widoczny) na jego profilu w systemic USOS - w celu przeslania
zaproszenia na egzamin przez egzaminatora. W przypadku braku konta w domenie
@student.uw.edu.pl albo brakujego udost^pnienia w systemic USOS, student nie zostanie
dopuszczony do egzaminu ustnego i utraci tym samym termin egzaminacyjny.

3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu ustnego jest posiadanie przez studenta sprawnego
urz^dzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartfon), podl^czonego do Intemetu, ktore
umozliwia korzystanie z narz^dzia Google Meet w trybie wideokonferencji. Urz^dzenie
elektroniczne musi posiadac sprawnq kamer^, mih-ofon oraz glosnik. Brak spelnienia tych
warunkow skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu i utrat^ terminu
egzaminacyj nego.

4. Egzaminator wysyla studentowi zaproszenie do udziatu w egzaminie lub zaliczeniu
ustnym na adres poczty elektronicznej w domenie @student.uw.edu.pl udost^pniony na
profilu studenta w systemie USOS. Zaproszenie powinno zawierac link do wydarzenia
(egzaminu lub zaliczenia). Studenci zapraszani $4 na konkretne godziny. W przypadku,
gdy z jakichs powodow student nie otrzymalby od egzaminatora zaproszenia, w dniu
poprzedzajqcym dzien egzaminu powinien on wystac do egzaminatora wiadomosc e-mail
i wyjasnic sytuacj?.

5. 0 godzinie wskazanej przez egzaminatora w zaproszeniu student zobowi^zany jest
pol^czyc si? z egzaminatorem za posrednictwem wskazanego linku, b^d^c zalogowanym
na swoje konto w domenie @student.uw.edu.pl. Studenci powinni na czas egzaminu lub
zaliczenia wylogowac si? z innych kont na Gmail-u. Studenci powinni cierpliwie
oczekiwac na dolqczenie egzaminatora, albowiem ten moze prowadzic jeszcze
wczesniejsze egzaminy.

6. Podczas trwania egzaminu lub zaliczenia student siedzi przy stole (biurku) przed
urz^dzeniem elektronicznym w taki sposob, by byt widoczny dla kamery. Efekty tla
powinny bye wyl^czone. W pomieszczeniu, w ktorym znajduje si? stLident, nie mog4
przebywac inne osoby. Jesli egzaminator nie postanowi inaczej, korzystanie z wszelkich
pomocy i materialow na jakichkolwiek nosnikach jest zabronione. Ujawnienie
niesamodzielnej odpowiedzi na pytania egzaminacyjne moze skutkowac przerwaniem
egzaminu i wystawieniem przez egzaminatora oceny niedostatecznej, jak rowniez stanowi
delikt dyscyplinamy. Kamera i mikrofon studenta powiimy bye caty czas wlqczone. W
przypadku, gdy jednoczesnie egzaminowanych jest kilka osob, osoby nieudzielaj^ce
odpowiedzi na pytania egzaminatora w danej chwili powinny zachowywac si? w sposob
nieutrudniaj^cy odpowiedzi innej osobie. Egzaminator moze poprosic studenta o
wyl^czenie swojego mikrofonu na czas odpowiedzi innej osoby.

7. W przypadku powzi^cia przez egzaminatora w^tpliwosci co do tozsamosci studenta
przyst^puj^cego do egzaminu lub zaliczenia, egzaminator moze poprosic o pokazanie do
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kamery legitymacji studenckiej, a student powinien taki dokument pokazac.
Egzaminatorzy otrzymuj^ w pierwszym dniu sesji egzaminacyjnej od sekretariatow katedr
i zakladow listy potwierdzaj^ce zaliczenie cwiczen przez studentow, jesli takie zaliczenie
jest niezb^dne do dopuszczenia do egzaminu. W przypadku, gdyby egzaminowany
student nie byl uj?ty na takiej liscie, egzaminator moze poprosic go o pokazanie do
kamery wpisu zaliczaj^cego cwiczenia (student moze wykazac zaliczenie cwiczen np.
poprzez udost^pnienie ekranu z otwart^ strong w systemic USOS lub pokazanie do
kamery innego urz^dzenia elektronicznego z otwart^ strong w systemic US OS).

8. Jezeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie ustnej dojdzie do
zerwania po^czenia ze studentem, prowadz^cy egzamin lub zaliczenie moze:

a) nawi^zac ponownie pol^czenie i kontynuowac odpowiednio egzamin lub zaliczenie;
b) zakonczyc odpowiednio egzamin lub zaliczenie i wystawic studentowi ocen^ na
podstawiejego dotychczasowego przebiegu;
c) powtorzyc odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym
nawi^zaniu pol^czenia.

Wyboru jednej z powyzszych mozliwosci dokonuje egzaminator na podstawie
okolicznosci konkretnej sprawy, w tym dotychczasowego przebiegu egzaminu lub
zaliczenia i zachowania studenta.

9. Przebieg egzaminow ustnych nie jest utrwalany w formie nagrania.
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Zat^cznik nr 2 do Zarz^dzenia nr 1/04/2021 Prodziekana ds. stLidenckich Wydzialu Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie
szczegolowych zasad przeprowadzania egzaminow i zaliczen na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego
2020/2021

Szczegolowe zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen pisemnych na WPiA UW w
trybie zdalnym w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021

1. Egzaminy i zaliczenia pisemne na WPiA UW w trybie zdalnym odbywaj^ si? co do
zasady na dedykowanej platformie Kampus-Egzaminy 2 (https://kampus-
egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/). Wyj^tkowo mog^ odbywac si? za pomoc^ innych
narz^dzi. Dotyczy to niektorych egzaminow i zaliczen na kierunkach Administracja,
Samorz^d Terytorialny i Polityka Regionalna oraz Prawo Finansowe i Skarbowosc,
ktore odbywaj^ si? na platformach Kampus 1 lub 2 albo na podstawie uzgodnionej z
prowadz^cym dany przedmiot pracy piserrmej. W przypadku egzaminow i zaliczen
odbywaJ4cych si? poza platform^ Kampus-Egzaminy 2, egzaminator (prowadz^cy)
obowi^zanyjest poinformowac studentow o dacie, miejscu i sposobie przyst^pienia do
egzaminu lub zaliczenia.

2. Studenci mog4 uzyskac informacj^ na temat swoich egzaminow i zaliczen
odbywaJ4cych si? na platformie Kampus-Egzaminy altematywnie na kilka sposobow:

a. aby sprawdzic adres strony, na ktorej odb^dzie si^ egzamin lub zaliczenie,
nalezy wejsc na https://elearnine.ckc.uw.edu.pl/ i zalogowac si^ kontem CAS
(logowanie takie jak do systemu USOS). Na tej stronie widac zakladk? ,,Moje
egzaminy", zawierajqcc| zestawienie wszystkich egzaminow danego studenta,
ktore juz zostaly wprowadzone przez egzaminatorow. Do przestrzeni z
egzaminem lub zaliczeniem student moze wejsc dopiero o godzinie jej
udost^pnienia - b^dzie ona dost^pna na 10 minut przed dat4 rozpocz^cia
samego egzaminu lub zaliczenia. Godziny otwarcia przestrzeni z egzaminem
sq ustanowione celowo dluzej niz sam egzamin z przyczyn teclinicznych. Do
egzaminow lub zaliczen podejsc mogq jedynie studenci zalogowani kontem
CAS, ktorzy zarazem maja w USOS wpisany swoj adres e-mail. Na 3 (trzy)
dni przed egzaminem lub zaliczeniem nalezy sprawdzic na
https://elearning.ckc.uw.edu.pl/, czy student na pewno moze si? zalogowac
kontem CAS na powyzszej stronie i czy widzi przestrzen egzaminacyjn^
przewidziana najego najblizszy egzamin.

b. loguj^c si? na stronie https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/, studenci
widz^ wszystkie juz wprowadzone przez egzaminatorow egzaminy i zaliczenia
organizowane na WPiA UW z podziatem na kategorie wedle kryterium
kierunku studiow. Widoczne $4 rowniez daty i godziny udost^pnienia
przestrzeni egzaminacyjnych. Egzaminy i zaliczenia §4 wprowadzane
sukcesywnie, co oznacza, ze student moze nie widziec egzaminu lub
zaliczenia, ktore odbywa si? np. dopiero za tydzien/dwa tygodnie.

c. Egzaminator moze przeslac studentom bezposredni link do danej przestrzeni
egzammacyjnej.

3. Student przyst^puj^cy do egzaminu lub zaliczenia pisemnego na platformie Kampus-
Egzaminy powinien posiadac sprawny komputer pol^czony z Intemetem. Podstaw^
zakwestionowania egzaminu lub zaliczenia nie mog4 bye problemy techniczne
wyst^puj^ce po stronie studenta (w szczegolnosci awaria komputera, brak pr^du, slabe
lub zrywaj^ce si^ Is^cze intemetowe). Platforma Kampus-Egzaminy przygotowanajest
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do bezawaryjnego obslugiwania 500 shidentow jednoczesnie. Terminy egzaminow i
zaliczen zostaly tak zaplanowane, ze ta liczba nigdy nie zostanie osi^gni^ta.
Prawdopodobienstwo problemow technicznych po stronie Platformy jest bardzo
niskie. St^d ewentualne problemy w zakresie wolnego ladowania si? pytan, czy
,,wyrzucania" studentow z platformy b?d^ lezec co do zasady po stronie studenta.
Aktywnosc studentow na platformie jest szczegolowo rejestrowana za pomoc^ logow
- ich weryfikacja przez administratora platfonny umozliwia ustalenie, jakie czyimosci
podejmowal student w dowolnym momencie trwania egzaminu lub zaliczenia. Jezeli
student celowo i w zlej wierze b^dzie wprowadzac w bl^d co do faktow i okolicznosci
dotycz^cych rzekomego wadliwego dzialania Platfonny (w szczegolnosci w sytuacji
ich niepotwierdzenia przez administratora platformy), j ego zachowanie moze zostac
zakwalifikowanejako delikt dyscyplinamy.

4. Przyst^pienie przez studenta do egzaminu pisemnego z przedmiotu, w przypadkow
braku zaliczenia obowi^zkowych cwiczen z tego przedmiotu, jest powodem
uniewaznienia egzaminu tej osobie i moze zostac zakwaliflkowane jako delikt
dyscyplinamy.

5. Zalogowanie si^ na platformie z opoznieniem, tj. po godzinie rozpocz^cia danego
egzaminu lub zaliczenia, skutkuje odpowiednim skroceniem czasu dost^pnego najego
rozwi^zanie. Podejscie do egzaminu nie b^dzie mozliwe po j ego zamkni^ciu. Po
uplywie czasu rozpocz^te podejscia zapisz^ si? automatycznie, chyba ze zdaj^cy
wczesniej ukonczy egzamin i samodzielnie zapisal podejscie.

6. Student, przyst^pujq.c do egzaminu na platformie Kampus-Egzaminy, nie moze
korzystac z jakichkolwiek niedozwolonych pomocy (chyba ze mozliwosc taka jest
bezposrednio dopuszczona przez egzaminatora) oraz nie moze komunikowac si? w
jakiejkolwiek formie z innymi osobami. Ujawnienie takich okolicznosci moze
stanowic podstaw^ odpowiedzialnosci dyscyplinarnej studenta.

7. Wi^kszosc egzaminow i zaliczen odbywa si? w tzw. trybie sekwencyjnym, co
oznacza, ze wjednej odslonie wyswietlanychjest od 1 (jednego) do 3 (trzech) pytan, a
przechodz^c do nast^pnej odslony z kolejnym pytaniem/pytaniami, student nie moze
wrocic do poprzednich pytan (niezaleznie czy udzielit na nie odpowiedzi, czy tez nie).
Ogoln^ zasad4Jest zatem, ze udzielenie i zaakceptowanie odpowiedzi na poszczegolne
pytanie uniemozliwia powrot do niego i ewentualn^ zmian^ odpowiedzi. Jednoczesnie
to zdajqcy decyduje, lie czasu przeznaczy na wprowadzenie odpowiedzi na
poszczegolne pytania, choc nie moze to trwac dluzej niz czas trwania calego
egzaminu.

8. W przypadku zerwania pol^czenia z Intemetem podczas egzaminu/zaliczenia na
platformie Kampus-Egzaminy student moze wrocic do egzaminu, jesli uda mu si?
nawi^zac ponowne pol^czenie przed koncem egzaminu. W przypadku rozpocz^cia
proby w egzaminie, b?dzie mogl jq wznowic, o ile nie zamkn^l (nie zakonczyl) jej
wczesniej i nie min^I limit czasu ustanowiony na dany test. Jesli student utraci
pol^czenie z Intemetem podczas rozwi^zywania egzaminu, a uswiadomi sobie, ze nie
ma do niego dost^pu koncz4C egzamin, to po ponownym podlqczeniu si^ do sieci
powinien odswiezyc strong. Przegl^darka sprobuje odzyskac przerwan4 sesj^. Uwaga:
zamkni?cie okna przegl^darki zakonczy sesj?. Jesli chodzi o zapisywanie si^
udzielonych odpowiedzi, to gdy student uzyje przycisku sluz^cego do przejscia do
kolejnej strony testu, platforma zapisze odpowiedzi udzielone na pytania opuszczanej
stronie. Jesli jednak doszlo do zamkni^cia przeglqdarki przed przejsciem do kolejnej
strony (poprzez nacisni^cie przycisku), to odpowiedzi z biez^cej strony testu nie
zostan^ zapisane.
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9. Jesli egzaminator lub prowadz^cy nie postanowi^ inaczej, studenci nie otrzymuj^
informacji o wyniku egzaminu (poprawnosci odpowiedzi na poszczegolne pytania) ani
w trakcie podejscia, ani bezposrednio po zakonczeniu egzaminu. 0 wynikach
egzaminu lub zaliczenia egzaminator informuje studentow, wpisuj^c oceny do
protokolu egzaminacyjnego w systemic USOS.

10. Dodatkowe informacje na temat platformy Kampus-Egzaminy 84 dost^pne pod
ponizszym adresem: https://elearning.ckc.uw.edu.pl/sesja.

11. Terminy i sposoby realizacji prawa studenta do wgl^du w prac? egzaminacyjn^ ustala
egzaminator.
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