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SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
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PISMO OKÓLNE REKTORA
NR 2
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511) oraz w związku
z zarządzeniem Rektora nr 24 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian
w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w okresie
zawieszenia

zajęć

dydaktycznych

w

związku

z

przeciwdziałaniem

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,
zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020
oraz egzaminy w czasie sesji letniej 2019/2020 w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie odbywać się będą z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
Decyzję tę podejmuję, mając na uwadze potrzebę zaplanowania dalszych zajęć
zdalnych oraz przygotowania się kadry akademickiej, studentów, doktorantów,
słuchaczy do weryfikacji efektów kształcenia.
2. W tych szczególnych okolicznościach organizacji sesji egzaminacyjnej konieczne
jest zapewnienie wiarygodności oceny nabytej wiedzy i umiejętności w trakcie
kształcenia.
3. Rekomendowanym przez władze Uczelni rozwiązaniem jest prowadzenie
egzaminów ustnych za pośrednictwem komunikacji audiowizualnej w czasie
rzeczywistym oraz pisemnych, bazujących na ocenie prac przygotowanych przez
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egzaminowanych, tj. esejów, referatów, odpowiedzi na pytania otwarte, jak
również

realizacja

zadań

projektowych

lub

egzaminowanie

w

formach

interaktywnych zapewniających samodzielność pracy studentów, doktorantów
i słuchaczy. W przypadku prac pisemnych zalecam ich sprawdzanie za pomocą
programu antyplagiatowego (https://asap.sgh.waw.pl, instrukcja dostępna w menu
po zalogowaniu), co dodatkowo pomoże w ocenie sposobu ich przygotowania.
4. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia MNiSW, o którym mowa w ust. 1, egzaminy
realizowane za pomocą środków komunikowania się na odległość muszą być
rejestrowane; w przypadku egzaminów ustnych rekomenduję ich przeprowadzanie
na platformie Microsoft Teams z włączoną funkcją rejestracji.
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