
Zarządzenie Nr 15  

Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury wykrywania nieuczciwego zachowania 

w trakcie zaliczeń/egzaminów” 

Na podstawie zarządzenia nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych 

do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz § 8 pkt. 13 zarządzenia nr 117 Rektora ZUT 

z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zakresów obowiązków osób pełniących funkcje 

kierownicze na kadencję 2020 – 2024 zarządza się co następuje: 

§paragraf 1. 

Wprowadza się „Wydziałową procedurę wykrywania nieuczciwego zachowania w trakcie 

zaliczeń/egzaminów”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§paragraf 2. 

Przestaje obowiązywać „Wydziałowa procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela 

i studenta” (WTiICh/0-III/8e/W) zatwierdzona przez Dziekana WTiICh w dniu 25.04.2017 r. 

§paragraf 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dziekan 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 
 

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 



 

 

Załącznik 
do zarządzenia nr 15 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

OPRACOWAŁA: 

Wydziałowa 

Komisja  

ds. Jakości 

Kształcenia (WKJK) 

Wersja:  

2 

Data zatwierdzenia: 

06.07.2021 r. 

Stron: 

3 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 

Wydział Technologii i Inżynierii 

Chemicznej ZUT w Szczecinie 

ZATWIERDZIŁ: 

Dziekan 

WTiICh 

Wydziałowa procedura wykrywania nieuczciwego zachowania w trakcie 

zaliczeń/egzaminów 

1. Nazwa procedury 

Wydziałowa procedura wykrywania nieuczciwego zachowania w trakcie zaliczeń/egzaminów. 

2. Cel i zakres procedury 

Procedura określa zasady ujawniania i przeciwdziałania nieuczciwym zachowaniom 

studentów w trakcie egzaminów i zaliczeń na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

3. Sposób postępowania 

1. Za nieuczciwe zachowania w trakcie trwania egzaminów lub zaliczeń danej formy zajęć 

z przedmiotu przyjmuje się naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny 

uchybiające godności studenta, w tym naruszające tradycje akademickie, zasady 

współżycia społecznego, zasady tolerancji i wszystkie inne zasady zwyczajowo uznane 

za poprawne, w szczególności:  

a. podstawianie innych osób na egzamin lub zaliczenie,  

b. podkładanie gotowych prac,  

c. odpisywanie,  

d. podpowiadanie,  

e. korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, telefony, urządzenia multimedialne itp.). 

2. Nauczyciel ma obowiązek poinformować studentów o zasadach zaliczenia/egzaminu 

(np. test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru) na pierwszych zajęciach. 

3. Przed planowanym zaliczeniem lub egzaminem nauczyciel akademicki powinien 

zarezerwować salę, w której uniemożliwione będzie nieuczciwe zachowanie studentów.  



 

 

4. W przypadku grup o dużej liczebności studentów i braku odpowiedniej sali, egzamin 

lub zaliczenie powinny odbyć się w mniejszych grupach lub z podziałem na rzędy  

z różnymi zagadnieniami egzaminacyjnymi.  

5. Jeśli zaliczenie/egzamin ma formę ustną, na sali powinny znajdować się przynajmniej 

dwie osoby przystępujące do zaliczenia/egzaminu.  

6. Przed rozpoczęciem zaliczenia/egzaminu nauczyciel powinien:  

a. sprawdzić obecność, w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, poprosić  

o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (o konieczności jego posiadania 

należy poinformować studentów przy ustaleniu terminu egzaminu), 

b. poinformować o czasie trwania egzaminu/zaliczenia,  

c. poinformować o zakazie nieuczciwego zachowania i wynikających z tego 

konsekwencjach (upomnienie, odjęcie punktów, obniżenie oceny, konieczność 

przerwania zaliczenia/egzaminu),  

d. zabronić korzystania z telefonów komórkowych i innych pomocy, 

e. w przypadku zadań wymagających dokonania obliczeń zezwolić tylko na korzystanie 

z osobistych kalkulatorów prostych lub naukowych, o czym studenci powinni być 

poinformowani przy ustaleniu terminu zaliczenia/egzaminu,  

f. w przypadku dyktowania zagadnień, które studenci zapisują na własnych kartkach, 

opatrzyć kartki swoim podpisem lub pieczątką. 

7. Po zaistnieniu nieuczciwego zachowania studenta podczas egzaminu/zaliczenia 

nauczyciel powinien upomnieć/pouczyć studenta ustnie lub pisemnie.  

W wypadku dalszego nieuczciwego zachowania studenta podczas danego 

egzaminu/zaliczenia nauczyciel ma prawo zakończyć egzaminowanie upomnianego 

studenta informując go ustnie lub pisemnie o powodach swojej decyzji. Nauczyciel 

ma prawo powiadomić Dziekana o zaistnieniu nieuczciwego zachowania studenta 

w trakcie egzaminu/zaliczenia. W wypadku zachowania studenta noszącego znamiona 

złamania prawa nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o fakcie 

Dziekana. Dziekan niezwłocznie rozpatruje sprawę i w razie potrzeby: 

a. kieruje sprawę do rozpatrzenia przez uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw 

studentów, i/lub 

b. kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Rektora (w wypadku zachowań niezgodnych  

z prawem). 



 

 

8. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora. Od decyzji komisji 

dyscyplinarnej ds. studentów przysługuje studentowi odwołanie do odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej ds. studentów. 

9.  Dziekan, na podstawie posiadanych informacji oraz informacji uzyskanych 

od uczelnianej komisji (w tym odwoławczej) ds. studentów, sporządza sprawozdanie  

z danego roku akademickiego dotyczące liczby zgłoszeń i rodzajów decyzji 

dot. nieuczciwych zachowań studentów w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Dziekan przekazuje sprawozdanie do WKJK. 

4. Dokumenty związane 

̶ Uchwała nr 31 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  

z późniejszymi zmianami 

̶ Uchwała nr 75 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z późniejszymi zmianami 

̶ Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie 

podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 


