
Szanowni Państwo, 

Informuję, że obrony na Wydziale Nauk Ekonomicznych będą odbywały się w formie 

zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams i zgodnie zasadami wskazanymi w  

Zarządzeniu Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku. 

Obrady poszczególnych Komisji będą odbywały się w wyznaczonych salach, studentom 

deklarującym potrzebę korzystania ze stanowiska przygotowano odrębne sale z wyposażeniem 

technicznym, również  wskazane w harmonogramie obron zamieszczonym na stronie.  

Przypominam, że Studenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie 

zdalnej w ramach własnej organizacji stanowiska i zobowiązani są wówczas do zapewnienia 

na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego w kamerę i mikrofon, 

oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. 

Możliwe jest  skorzystania ze stanowiska przygotowanego na Wydziale.  

Organizacja i przebieg egzaminu: 

1. Studenci zostaną dołączeni do Zespołu- Egzamin dyplomowy  przez Przewodniczącego 

Komisji lub otrzymają kod /link do zespołu.  

2. Połączenie ze studentami będzie aktywowane przez Przewodniczącego w czasie 

wyznaczonym w harmonogramie. Studenci korzystający ze stanowisk na Wydziale, 

będą zapraszani do sali zgodnie z  harmonogramem przez pracownika Dziekanatu. 

3. Po uzyskaniu połączenia Przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia tożsamości 

Studenta przez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości 

przy wykorzystaniu połączenia video.  

4. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do udostępniania w trakcie egzaminu 

dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz 

wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. 

Na żądanie Komisji student ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia. 

5. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego 

następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu. 

W stosunku do studenta mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora 

UWM w Olsztynie. 

6. W przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania 

egzaminu dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, 

należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy 

wznowienie połącznia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym terminie. 

7. Student losuje zestaw trzech pytań, z których treścią zapoznaje Przewodniczący 

Komisji. Po udzieleniu odpowiedzi przez studenta i po przeprowadzeniu egzaminu 

dyplomowego, i po niezwłocznym ustaleniu oceny przez komisję, student  informowany 

jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej stosowanej do jego 

przeprowadzenia.  

8. Studenci korzystający ze stanowiska przygotowanego na Wydziale proszeni są o 

posiadanie maseczek, rękawiczek i długopisów.   


