UCHWAŁA NR 7
RADY DYDAKTYCZNEJ
kierunku kształcenia Etnologia i Antropologia Kulturowa
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na
kierunku
Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) rada dydaktyczna postanawia, co następuje:
§1
1. Określa ramowe zasady przeprowadzania egzaminów, ramowe zasady
przystępowania do egzaminu w trybie przed główną sesją egzaminacyjną,
ramowe zasady przeprowadzania zaliczeń zajęć oraz zasady
monitorowania procesu egzaminowania i zaliczania przedmiotów.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca rady dydaktycznej:
Anna Malewska-Szałygin

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady dydaktycznej nr 7
Ramowe zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku
Etnologia i antropologia kulturowa
§1
1. Egzaminatorem jest prowadzący zajęcia lub koordynator albo w
wyjątkowych przypadkach inne wskazane przez koordynatora zajęć osoby.
Informację dotyczącą osoby egzaminatora, terminu egzaminu oraz o
ewentualnej obecności na egzaminie innych osób (wraz z podaniem zadań
tych osób) podaje się do wiadomości najpóźniej na tydzień przed sesją.
Procedura prowadzenia egzaminu jest opisana w sylabusie przedmiotu
publikowanym w systemie USOS przed rozpoczęciem zajęć i może zostać
zmodyfikowana jedynie w wyjątkowych przypadkach i najpóźniej na tydzień
przed sesją. W sytuacjach szczególnych egzamin może mieć formę zdalną
wykorzystującą narzędzia do zdalnego egzaminowania proponowane
przez UW (w tym komunikatory używane na UW). Egzaminator w
sylabusie umieszczonym w systemie USOS przed rozpoczęciem zapisów
na zajęcia powinien określić formę zaliczenia przedmiotu. Udzielenie przez
studenta błędnej odpowiedzi nie może być oceniane niżej niż brak
odpowiedzi.
2. Formy archiwizowania egzaminów są zgodne z przepisami wyższego
rzędu.
3. Wyniki egzaminów pisemnych powinny być przekazane studentom
poprzez protokół w systemie USOS najpóźniej 2 tygodnie po terminie
egzaminu. Wyniki egzaminu ustnego powinny zostać przekazane
studentom przez protokół w systemie USOS po zakończeniu
egzaminowania całej grupy. Egzaminator może poinformować studenta o
ocenie bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, z uwzględnieniem
ochrony danych osobowych studenta.
4. Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej w obecności
egzaminatora oraz do uzyskania od niego ustnego objaśnienia oceny. W
szczególnych przypadkach w tym spotkaniu może uczestniczyć KJD.
5. W razie wątpliwości co do bezstronności egzaminatora, student ma prawo
odwołać się do KJD.
6. Egzaminator może (ale nie musi) wyrazić zgodę na egzamin w tzw.
terminie zerowym, czyli w ostatnim tygodniu przed sesją. Termin zerowy
jest terminem dodatkowym, nieuniemożliwiającym przystąpienia do
egzaminów w sesji głównej i poprawkowej. [Zgodne z Regulaminem
Studiów na UW §35, ust. 3i 5 (Monitor UW z 2019 r. poz.186)].

7. Studenci, którzy uzyskali w sesji egzaminacyjnej głównej ocenę pozytywną
nie mogą przystąpić do tego samego egzaminu ponownie w sesji
poprawkowej.
§2
Ramowe zasady przeprowadzania zaliczeń zajęć
1. Seminaria magisterskie i licencjackie zalicza się bez oceny, wpisując „ZAL” w
systemie USOS. Kryterium zaliczenia może być obecność na zajęciach lub
inne formy zaliczenia opisane przez prowadzącego w sylabusie przedmiotu.
2. Zaliczenia na ocenę ćwiczeń, proseminariów, konwersatoriów i zajęć
laboratoryjnych może przybierać różne formy, m. in. pracy semestralnej. Jeśli
jest podane w sylabusie, że istotnym elementem zaliczenia jest obecność na
zajęciach, prowadzący może odmówić zaliczenia z powodu większej niż
akceptowalna ilości nieobecności.
§3
Monitorowanie egzaminowania
1. Rada dydaktyczna analizuje przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej
korzystając z protokołów oraz sylabusów przedmiotów umieszczonych w
systemie USOS.
2. Na jesiennym posiedzeniu Rady dydaktycznej komisja powołana do oceny
procesu egzaminowania przedstawia wyniki swoich analiz. Na tej
podstawie Rada proponuje zmiany w sposobie egzaminowania.

