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ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 31 stycznia 2019 roku    

 

w sprawie zasad przechowywania studenckich prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych    

                  w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                                

w Tucholi wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2012 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2012 roku 

 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady przechowywania prac przejściowych studentów: 

zaliczeniowych, egzaminacyjnych, prezentacji, projektów itp., potwierdzających zdobycie 

przez studentów założonych efektów uczenia się w ramach konkretnego przedmiotu. 

2. Przechowywanie prac studenckich jest obowiązkowe na wszystkich semestrach, poziomach                       

i kierunkach studiów. 

  

§ 2  

1. Wszystkie prace pisemne wykonywane przez studentów, powstałe w toku studiów, za które 

student uzyskuje ocenę potwierdzającą osiągnięcie efektów uczenia się (kolokwia, testy, 

sprawdziany, prace projektowe, prace zaliczeniowe, zapisy egzaminów pisemnych, protokoły 

egzaminów ustnych itp.) i inne materiały, w tym elektroniczne, są przechowywane. 

2. Ustala się, że wszystkie prace pisemne studentów zawarte będą na formacie papieru                        

typu A-4. 

3. Nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot ma obowiązek przekazania 

powstałych w ramach tego przedmiotu pisemnych prac studenckich (z podziałem na grupy 

zajęciowe), o których mowa w ust. 1,  nie później niż: w semestrze zimowym do dnia                   

15 marca, w semestrze letnim do dnia 30 września,  specjaliście ds. technicznych do pokoju 

nr 14 w siedzibie WSZŚ w Tucholi. Do prac, o których mowa w ust. 1 nauczyciel akademicki 

dołącza protokół ocen. 

4. Przechowywanie prac studentów powinno odbywać się w sposób uporządkowany,                          

tj. w segregatorze opisanym nazwą przedmiotu, nazwiskiem i imieniem prowadzącego 

przedmiot, rokiem akademickim, semestrem oraz kierunkiem i poziomem studiów, 

zawierającym:  

- protokół ocen, 

- prace studentów z podziałem na sposoby dokumentowania efektów uczenia się (np. prace                    

z kolokwium, prace z egzaminu, itp.). 
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Prace studentów należy przechowywać w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu,                                

w wyznaczonych do tego celu miejscach (magazyn, szafy, półki itp.) w pomieszczeniach 

WSZŚ w Tucholi.  

5. Dopuszcza się dostarczenie przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego dany 

przedmiot prac w wersji elektronicznej na płycie CD, opisanej zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 4. 

6. Specjalista ds. technicznych na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej                                

w semestrze zimowym i na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej  w semestrze 

letnim przygotowuje segregatory opisane jak w ust. 4, przeznaczone do przechowywania prac 

studentów. 

7. Dziekan na początku semestru zimowego i na początku semestru letniego przekazuje 

nauczycielom akademickim informację o obowiązku, przechowywania i przekazywania prac 

studenckich. 

 

§ 3  

1. Prace, o których mowa w § 2 ust. 1, są przechowywane w WSZŚ w Tucholi przez okres                     

do roku po zakończeniu danego cyklu kształcenia studentów. 

2. Po każdym odbytym semestrze prace będą skanowane i przechowywane w bazie 

elektronicznej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

3. Po upływie terminów przechowywania prac studentów, określonych w ust. 1, prace te                      

są niszczone przestrzegając przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 4  

Kontrolę przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem i nadzór                                    

nad przechowywaniem prac sprawuje Dziekan.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                   Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                w Tucholi   

            

                                                                                     dr Krzysztof Kannenberg 


