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1. Cel i zakres procedury 
Celem procedury jest określenie zasad ujawniania i przeciwdziałania nieuczciwym zachowaniom studentów  
i nauczycieli w trakcie egzaminów i zaliczeń na  Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczeci-
nie. 
2. Sposób postępowania 

Za nieuczciwe zachowanie studenta lub nauczyciela w trakcie egzaminu (tj. egzaminu wstępnego,  
z przedmiotu lub dyplomowego), lub zaliczenia danej formy zajęć z przedmiotu, przyjmuje się naruszenie 
przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta lub nauczyciela, w tym naru-
szające tradycje akademickie, zasady współżycia społecznego, zasady tolerancji i wszystkie inne zasady 
zwyczajowo uznane za poprawne. 

Za nieuczciwe zachowanie studenta w trakcie egzaminu/zaliczenia uważa się w szczególności: korzy-
stanie i/lub nakłanianie innych studentów do korzystania podczas egzaminu/zaliczenia z niedozwolonych form 
pomocy oraz ich rozpowszechnianie wśród studentów, utrudnianie lub uniemożliwienie identyfikacji osoby 
studenta przez nauczyciela, utrudnianie prawidłowego przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia, utrudnianie 
przeprowadzenia obiektywnej oceny studenta lub innych studentów przez nauczyciela. 

Za nieuczciwe zachowanie nauczyciela w trakcie egzaminu/zaliczenia uważa się w szczególności 
nieobiektywną ocenę studenta oraz nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu przez nauczyciela. 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin  

realizacji 

1. 
Spotkanie ze studen-
tami pierwszego roku 

Na początku pierwszego semestru prodziekan 
ds. studenckich organizuje spotkanie ze studen-
tami pierwszego roku na którym przedstawia 
obowiązujące zasady zachowań studentów i na-
uczycieli w czasie egzaminów i zaliczeń. 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Początek pierw-
szego semestru 

2. 

Zaistnienie nieuczci-
wych zachowań stu-
denta w trakcie eg-
zaminu/ zaliczenia 

Po zaistnieniu nieuczciwego zachowania stu-
denta podczas egzaminu/zaliczenia nauczyciel 
powinien upomnieć/pouczyć studenta ustnie lub 
pisemnie. W wypadku dalszego nieuczciwego 
zachowania studenta podczas danego egzami-
nu/ zaliczenia nauczyciel ma prawo zakończyć 
egzaminowanie upomnianego studenta informu-
jąc go ustnie lub pisemnie o powodach swojej 
decyzji. Nauczyciel ma prawo powiadomić dzie-
kana o zaistnieniu nieuczciwego zachowania 
studenta w trakcie egzaminu/zaliczenia. W wy-
padku zachowania studenta noszącego znamio-
na złamania prawa nauczyciel jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym dziekana. Dzie-
kan niezwłocznie rozpatruje sprawę i w razie po-
trzeby: 
- kieruje sprawę do rozpatrzenia przez uczelnia-
ną komisję dyscyplinarną do spraw studentów, 
i/lub 
- kieruje sprawę do rozpatrzenia przez rektora 
(w wypadku zachowań niezgodnych z prawem). 
Od decyzji dziekana przysługuje nauczycielowi 

Dziekan 
Niezwłocznie po  
zawiadomieniu 
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odwołanie do rektora. Od decyzji komisji dyscy-
plinarnej ds. studentów przysługuje studentowi 
lub nauczycielowi odwołanie do odwoławczej 
komisji dyscyplinarnej ds. studentów. 

3. 

Zaistnienie nieuczci-
wych zachowań nau-
czyciela w trakcie 
egzaminu/zaliczenia 

Po zaistnieniu nieuczciwego zachowania nau-
czyciela podczas egzaminu/zaliczenia student 
ma prawo złożyć pisemną skargę do dziekana w 
terminie do 3 dni od zaistnienia ww. zachowa-
nia. Dziekan niezwłocznie rozpatruje sprawę  
i w razie potrzeby: 
- wyznacza termin egzaminu lub zaliczenia ko-
misyjnego, nie później jednak niż na czwarty 
dzień od daty wpłynięcia wniosku do dziekana, 
i/lub 
- kieruje sprawę do rozpatrzenia przez uczelnia-
ną komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli 
akademickich i/lub 
- kieruje sprawę do rektora (w wypadku zacho-
wań niezgodnych z prawem). 
Od decyzji dziekana przysługuje studentowi od-
wołanie do rektora. Od decyzji komisji dyscypli-
narnej ds. nauczycieli akademickich przysługuje 
studentowi lub nauczycielowi odwołanie do od-
woławczej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli 
akademickich. 

Dziekan 
Niezwłocznie po 
 zawiadomieniu 
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Monitorowanie nie-
uczciwych zachowań 
w trakcie egzami-
nu/zaliczenia 

Dziekan, na podstawie posiadanych informacji 
oraz informacji uzyskanych od uczelnianej komi-
sji (w tym odwoławczej) ds. studentów oraz 
uczelnianej komisji (w tym odwoławczej) ds. na-
uczycieli akademickich, sporządza sprawozda-
nie z danego roku akademickiego dotyczące 
liczby zgłoszeń i rodzajów decyzji dot. nieuczci-
wych zachowań studentów i nauczycieli w trak-
cie egzaminu/zaliczenia. Dziekan przekazuje 
sprawozdanie do WKJK. 

Dziekan 

Do 1 paździer-
nika roku koń-
czącego dany 
rok akademicki 

3. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
Zm.).  

 Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowa-
nia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny ja-
kości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczeci-
nie 

 Uchwała nr 35 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
27 kwietnia 2015 r. dot. Regulaminu studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Szczecinie 

4. Załączniki 
brak 
5. Wykaz zmian 

Edycja nr Data edycji Opis zmiany 
1. 11.07.2017 Zmiana nazwy procedury:  

z „Wykrywanie nieuczciwych zachowań w trakcie egzaminu”  
na „Wydziałowa procedura wykrywania nieuczciwych zachowań w trakcie egzaminu”. 

   

 


