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Zarządzenie nr 6/2020 
Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  

z dnia 18 czerwca 2020 r.  
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w WT ChAT  

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie pandemii 

 
Na podstawie § 44 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. 
oraz art. 12 pkt. 4 zarządzenia nr 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii zgodnie z § 3 ust. 3-4 i § 5 
ust. 5 Regulaminu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 
2019 r. zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. 
1) Przedmiotem regulacji jest szczególny tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych  

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się za pomocą tego egzaminu oraz jego rejestrację.  

2) Szczególny tryb, o którym mowa w ust. 1, znajduje zastosowanie do egzaminów dyplomowych 
przeprowadzonych w Wydziale Teologicznym ChAT w roku akademickim 2019/2020,  
w okresie ograniczenia funkcjonowania Wydziału wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-
CoV-2.  

3) W spawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do egzaminów dyplomowych stosuje 
się Regulamin studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

 
§ 2. 

1. Egzaminy dyplomowe (magisterskie i licencjackie) będą odbywały się w formie: tradycyjnej –  
w salach wykładowych Wydziału Teologicznego ChAT odpowiednio zabezpieczonych przed 
zagrożeniem epidemicznym lub zdalnej – z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 
stosowanej w kształceniu zdalnym w Wydziale Teologicznym ChAT.  

 
 § 3. 

1) Egzamin dyplomowy w formie zdalnej może odbyć się wyłącznie na wniosek studenta złożony 
za pośrednictwem poczty elektronicznej z domeną chat.edu.pl.  

2) Wniosek studenta o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej powinien 
zawierać oświadczenie o dysponowaniu przez niego komputerem oraz urządzeniami 
informatycznymi obsługującymi narzędzia Microsoft Teams pozwalającymi na dwukierunkowy 
przekaz audio  i video  w czasie rzeczywistym przez cały czas trwania egzaminu oraz zgodę na 
rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego i przechowywanie  zabezpieczonego pliku.  

3) Na przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej zgodę wyraża również promotor.  
4) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej jest dostęp wszystkich 

członków komisji do komputerów i urządzeń informatycznych obsługujących narzędzia 
Microsoft Teams pozwalających na dwukierunkowy przekaz audio  i video  w czasie 
rzeczywistym przez cały czas trwania egzaminu. 
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§ 4. 
1) Moderatorem przebiegu egzaminu dyplomowego jest Przewodniczący Komisji, który będzie 

m.in. udzielał głosu wydawał instrukcje (polecenia) studentowi oraz członkom komisji.  
2) W czasie przeznaczonym na egzamin student musi być dostępny dla Komisji na platformie 

Microsoft Teams i oczekiwać na połączenie z Komisją.  
3) Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego przewodniczący weryfikuje tożsamość studenta 

oraz upewnia się, że student nie dysponuje podczas egzaminu możliwością komunikacji  
z osobami trzecimi lub niedozwolonymi materiałami ograniczającymi jego samodzielność  
w trakcie egzaminu.  

4) Na wniosek każdego z członków komisji podczas zdalnego egzaminu dyplomowego na 
polecenie przewodniczącego Komisji student zobowiązany jest do udostepnienia za pomocą 
swojej kamery obrazu pomieszczenia, w którym się znajduje oraz ekranu swojego komputera. 
Niewykonanie polecenia przewodniczącego Komisji może stanowić podstawę do przerwania 
i wyznaczenia nowego terminu egzaminu lub negatywnego wyniku egzaminu.  

5) W przypadku przerwania przekazu audio-wizualnego podczas egzaminu między członkami 
komisji oraz studentem, przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o wyznaczeniu innego 
terminu egzaminu dyplomowego albo o negatywnym wyniku egzaminu.  

6) W części egzaminacyjnej student podaje jeden wybrany numer pytania z zakresu pytań 
kierunkowych oraz jeden wybrany numer pytania z zakresu pytań specjalnościowych. 
Dostępne na stronie Wydziału Teologicznego ChAT pytania będą podlegały dowolnej 
numeracji przed każdym egzaminem dyplomowym przeprowadzanym w sposób zdalny. 

7) Egzamin dyplomowy jest rejestrowany. Rejestracji dokonuje wyłącznie przewodniczący 
Komisji, który przekazuje plik z nagraniem do dziekanatu Wydziału Teologicznego ChAT. 
Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do zabezpieczenia pliku, wyłącznie na sprzęcie 
służbowym, przed jego udostępnieniem osobom trzecim. Plik jest usuwany po upływie  
6 miesięcy od dnia egzaminu dyplomowego.  

 
 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2020 r. 
 
 
 

 (-) dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT 
Dziekan Wydziału Teologicznego ChAT 

 
Warszawa, dnia 18 czerwca 2020 r.  
 


