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Procedura kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia w trybie zdalnym i mieszanym 

na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w 

Olsztynie w warunkach stanu epidemii wywołanej 
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1. CEL 

Celem procedury jest określenie podstawowych zasad dotyczących procesu kształcenia 

studentów kierunku lekarskiego oraz kierunku lekarskiego w języku angielskim Wydziału 

Lekarskiego UWM w Olsztynie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w warunkach 

stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia/egzaminy prowadzone w trybie zdalnym powinny być 

realizowane przy użyciu następujących narzędzi zdalnego nauczania: Microsoft Teams w 

pakiecie Office365, platformy e-learningowej Moodle, platformy edukacyjnej LMS ILJAS lub Google 

Meet. 

2.3. Wykorzystanie innych narzędzi zdalnego nauczania jest dopuszczalne tylko po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Dziekanem, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, oraz 

pod warunkiem, że zapewniają one odpowiednią jakość kształcenia. 

2.4. Informacje dotyczące wybranego trybu realizacji zajęć dydaktycznych, a także wybranego 

narzędzia zdalnego nauczania muszą być umieszczone w sylabusie, regulaminie przedmiotu 

oraz w harmonogramie zajęć. 

2.5. Wszelkie zmiany w obowiązującym regulaminie przedmiotu oraz w harmonogramie zajęć 

(w tym, zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć) muszą być wcześniej uzgodnione z 

przedstawicielami studentów danego roku (Starosta roku lub Starosta danej grupy studenckiej). 

2.5. W przypadku konieczności wprowadzenia powyżej określonych zmian w obowiązującym 

regulaminie przedmiotu, prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego umieszczenia 

nowej wersji obowiązującego regulaminu na stronie internetowej danej jednostki oraz 

poinformowania uczestników zajęć o wprowadzonych zmianach, za pośrednictwem 

następujących form komunikacji: 

a) korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web, 

b) ogłoszeń na stronie internetowej jednostki. 

2.5. Student jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 

dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego zgodnie z uczelnianym Regulaminem 

Studiów.  
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2.6. Student jest zobowiązany do terminowego wykonywania i odpowiedniego raportowania 

wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów. 

2.7. Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów, zgodnie z przyjętym w 

uczelni regulaminowym harmonogramem konsultacji. 

 

3. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW 

DYDAKTYCZNYCH STUDENTOM  

3.1 Nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca określone zajęcia, zgodnie z programem 

studiów przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej, niezbędne do 

prowadzenia kształcenia w formie zdalnej lub mieszanej. 

3.2. Osobą odpowiedzialną za zawartość merytoryczną materiałów elektronicznych oraz ich 

terminowe udostępnianie za pośrednictwem internetowej strony jednostki realizującej 

przedmiot i/lub stosowanych platform edukacyjnych jest Koordynator przedmiotu. 

3.3. Za monitoring i nadzór nad czynnościami opisanymi w punkcie 3.2 odpowiada Kierownik 

katedry realizującej przedmiot. 

3.4. Nagrywanie i/lub rozpowszechnianie przez studentów prezentacji, ćwiczeń, wykładów jest 

zabronione na podstawie praw autorskich. 

 

4. ZASADY WERYFIKACJI UZYSKIWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM 

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

4.1. Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się, w tym zasad 

przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów (w szczególności ich formy i czasu trwania) do 

kształcenia w trybie zdalnym lub mieszanym powinno zostać dokonane przez Kierownika 

katedry/ Koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć lub Samorządem 

Studenckim, a ponadto powinno: 

a)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania, w tym: 

• możliwe problemy związane z obciążeniem sieci internetowej w przypadku 

wykorzystywania więcej niż jednego narzędzia zdalnego nauczania 

jednocześnie, 

• możliwe opóźnienia związane z przesyłaniem danych (w szczególności w 

trakcie trwania zaliczeń i egzaminów prowadzonych w formie testowej lub 

pisemnej), 

b)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów kształcenia 

przewidzianych w sylabusie, 

c)  uzyskać akceptację Dziekana Wydziału Lekarskiego. 

4.2. Termin, formę egzaminu/zaliczenia oraz czas jego trwania podaje Kierownik katedry/ 

Koordynator przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć, Starostą roku lub Starostą danej 

grupy studenckiej. 
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4.3. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu oraz zaliczeń (w tym: ich formy, czasu trwania 

oraz rodzaju narzędzia do nauki zdalnej wykorzystywanego do ich przeprowadzenia) muszą 

być umieszczone w regulaminie zajęć. 

4.4. Przed właściwym egzaminem/zaliczeniem Koordynator przedmiotu powinien zapewnić 

studentom możliwość zapoznania się z działaniem platformy w zakresie wymaganym do 

przeprowadzenia ewaluacji (np. poprzez zorganizowanie pokazowego zaliczenia udostępniając 

przykładowe pytania i/lub zadania w formie identycznej, jak obowiązująca na 

zaliczeniu/egzaminie) 

4.5. Warunkiem przystąpienia przez studenta do egzaminu/zaliczenia jest nawiązanie 

połączenia z egzaminatorem lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia 

informatyczne. 

4.6. Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad przedstawionych przez egzaminatora/ 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, dotyczących przebiegu egzaminu/zaliczenia.  

4.7. Egzaminator lub prowadzący zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości 

studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości przy 

wykorzystaniu połączenia video. 

4.8. Zaliczenia i egzaminy prowadzone z wykorzystaniem narzędzi nauczania zdalnego 

powinny zapewniać kontrolę samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia. 

Jednocześnie priorytetem Koordynatora jest zapewnienie studentom odpowiedniego komfortu 

pracy i minimalizacja wpływu na wyniki pracy studenta czynników związanych z: 

• przeznaczeniem zbyt krótkiego czasu na udzielenie odpowiedzi na 

zaliczeniu/egzaminie, 

• pracą w bardzo dużych grupach z włączonymi mikrofonami oraz kamerami video, co 

znacznie spowalnia pracę platform do nauki zdalnej i powoduje powstawanie zakłóceń 

i nadmiernego hałasu, 

• koniecznością uruchomiania kilku urządzeń dokonujących zapisu wideo jednocześnie. 

4.9. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia, 

egzamin/zaliczenie mogą być przez niego przerwane, co skutkuje oceną niedostateczną/  

niezaliczeniem przedmiotu (w stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne 

obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy mają zastosowanie przepisy 

Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 

stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów 

oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń). 

4.10. W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie 

którego był przeprowadzany egzamin/zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, 

decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu/zaliczenia w całości lub części 

albo jeśli uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji 

założonych efektów uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu/zaliczenia. 



Załącznik do Decyzji nr 22/2020  Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 

17.12.2020 r. 

4.11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta, weryfikacja efektów uczenia się 

może odbyć się w terminie i formie ustalonej przez Kierownika Katedry lub Koordynatora 

przedmiotu. 

4.12. Rejestracja weryfikacji efektów kształcenia następuje poprzez sporządzenie przez 

egzaminatora lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne protokołu z przebiegu 

egzaminu/zaliczenia (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 1 dla egzaminów pisemnych, Załącznik nr 

2 dla zaliczeń przedmiotów oraz Załącznik nr 3 dla egzaminów ustnych).  

4.13. Nauczyciel akademicki zapewnia studentom, w sposób regularny, informację zwrotną 

dotyczącą ich postępów w nauce. 

4.14. Egzaminator lub prowadzący zajęcia dydaktyczne ma możliwość zapisu audio-wideo 

przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia.  

4.15. Egzaminator/prowadzący zajęcia w uzasadnionych przypadkach ma prawo poprosić 

studenta o udostępnienie pulpitu swojego komputera w trakcie trwania egzaminu/zaliczenia. 

4.16. Protokoły z przebiegu egzaminu/zaliczenia powinny być przechowywane w sekretariacie 

danej Katedry z uwzględnieniem okresu przechowywania prac na Wydziale Lekarskim, 

zgodnie z procedurą dotyczącą sposobu i warunków przechowywania prac na Wydziale 

Lekarskim (WSZJK-O-WL-1) zatwierdzoną Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego nr 35/2018 

w dniu 8.02.2018 r.) 

 

4. PODSTAWA PRAWNA  

Wewnętrzne Akty Prawne: 

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  

1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego 

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 

stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz 

słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń 

UCHWAŁA NR 35/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 08.02.2018 w sprawie zatwierdzenia 

procedury określającej zasady przechowywania dokumentów weryfikujących osiąganie przez 

studentów efektów kształcenia 



Załącznik nr 1 do Procedury kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w trybie 

zdalnym i mieszanym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie w warunkach stanu epidemii 

wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Protokół z przebiegu egzaminu pisemnego 

przeprowadzonego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
 

Nazwa przedmiotu:…………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: lekarski w języku polskim/ lekarski w języku angielskim 

Rok studiów:…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko egzaminatora: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Data egzaminu:………………………………………………… 

Platforma (tj. jakie narzędzie informatyczne zostało użyte do realizacji egzaminu): 

Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Lista osób przystępujących do egzaminu 

2. Dokumentacja wygenerowana z platformy e-learningowej z końcowym wynikiem egzaminu 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i podpis egzaminatora/ 

    koordynatora przedmiotu/ 

              kierownika Katedry 



Załącznik nr 2 do Procedury kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w trybie 

zdalnym i mieszanym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie w warunkach stanu 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Protokół z przebiegu zaliczenia przedmiotu 

przeprowadzonego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
 

Nazwa przedmiotu:…………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: lekarski w języku polskim/ lekarski w języku angielskim 

Rok studiów:…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko koordynatora/kierownika przedmiotu: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Data zaliczenia przedmiotu:………………………………………………… 

Platforma/platformy: 

Uwagi dotyczące zaliczenia przedmiotu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Lista osób przystępujących do zaliczenia 

 

 

 

 

 

 

……………….……………………………………… 

Data i podpis koordynatora/ kierownika Katedry



Załącznik nr 3 do Procedury kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w trybie 

zdalnym i mieszanym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie w warunkach stanu 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Protokół z przebiegu egzaminu ustnego 

przeprowadzonego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
 

Nazwa przedmiotu:…………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: lekarski w języku polskim/ lekarski w języku angielskim 

Rok studiów:.…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko egzaminatora:………………………………………………………………... 

Data przeprowadzenia egzaminu:……………………………………………………………… 

Platforma/platformy: 

Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Lista studentów przystępujących do egzaminu ustnego 

 

 

 

 

……………………………….. 

Data i podpis egzaminatora/ 

koordynatora przedmiotu/ 

kierownika Katedry  

 

 


