Zarządzenie Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), §1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 515
z późn. zm.) oraz §21 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam,
co następuje:
§1
Ustala się następujące zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:
1. Ocena formująca efektów uczenia się zdobywanych na odległość
1) Nauczyciel akademicki zapewnia uczestnikom zajęć, w sposób regularny, informację
zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce.
2) Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest
uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne dedykowane narzędzie.
3) Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla uczestników zajęć.
4) Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem przebiegu procesu uczenia się
uczestników zajęć i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej
platformie zdalnego nauczania lub za pomocą innego dedykowanego narzędzia.
2. Ocena podsumowująca efektów uczenia się zdobywanych na odległość
1) Dla danej grupy efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych, przypisanych do przedmiotu realizowanego na odległość, nauczyciel
akademicki ma obowiązek określić metody i kryteria jego weryfikacji i przekazać je
uczestnikom zajęć.
2) O ile inne przepisy obowiązujące w Uczelni nie stanowią inaczej, weryfikacja efektów
uczenia się zdobywanych na drodze formalnej, w trybie kształcenia na odległość, jest
indywidualną decyzją kierownika jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot
i może być przeprowadzona w następujący sposób:
a) w trybie regularnym, na terenie Uczelni, w postaci egzaminu i zaliczenia ustnego
lub pisemnego, określonego przez kierownika jednostki,
b) w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych, odpowiednich dla
weryfikacji danego typu efektu uczenia się
3) W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie
studiów/kształcenia, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów
kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Uczelni
z wykorzystaniem technologii informatycznych, pod warunkiem zapewnienia kontroli
przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji.
4) Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych
w semestralnym planie studiów jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu zgodnie
z zasadami określonymi w uczelnianym regulaminie studiów bądź w innych
odpowiednich regulaminach.

3.

Organizacja i przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych.
1) Warunkiem udziału w egzaminie lub zaliczeniu z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych jest:
a) spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia
b) posiadanie konta w formacie nralbumu@student.umb.edu.pl
2) Termin, dokładna forma egzaminu lub zaliczenia oraz czas jego trwania określane są
przez osobę egzaminującą, bądź przeprowadzającą zaliczenie w ogłoszeniu
publikowanym na stronie jednostki lub przesyłany jest mailem do uczestników zajęć,
co najmniej 3 dni przed egzaminem/zaliczeniem.
3) W przypadku egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia jest uznawane za
niezgłoszenie się na egzamin lub zaliczenie.
4) Przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia należy zweryfikować tożsamość
wszystkich zdających przez wykorzystanie mechanizmu logowania znajdującego się na
platformie.
5) Wyniki egzaminu w formie elektronicznej są przechowywane na tych samych zasadach,
co egzaminów przeprowadzanych w trybie regularnym.
6) Zasady dotyczące egzaminów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych stosuje się
odpowiednio do egzaminów poprawkowych i komisyjnych.
7) W przypadku egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, karty egzaminacyjne nie są wydawane studentom. Głównym
narzędziem do weryfikacji zaliczenia sesji egzaminacyjnej jest informacja uzyskana
z protokołu egzaminacyjnego/zaliczeniowego znajdującego się w systemie Bazus.
8) Dziekan Wydziału może w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kształcenia określić
dodatkowe wymagania i wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminów
i zaliczeń oraz dopuścić wykorzystanie innych technologii informatycznych służących
weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się pod warunkiem, że nie wymagają one
ponoszenia kosztów zakupu licencji przez studentów oraz zapewniają ochronę danych
osobowych, a także zapewniają kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów
uczenia się oraz jego rejestrację.
§2

Podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku studenci, doktoranci
uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do przestrzegania zarządzenia
nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2019 r. w sprawie
zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Adam Krętowski

