
Zarządzenie nr 34/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 8 maja 2020 roku 
 

 

 

w sprawie:  zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

na podstawie:  art. 76a ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 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. z 2020 r., poz. 511) 

zarządza się, co następuje: 

 

                                                                          § 1 

 

1. W roku akademickim 2019/2020 w ramach jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej studiami) dopuszcza się organizację 

weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia 

poza siedzibą Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu 

i rejestrację. 

2. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów kończących 

określone zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub 

osoba przez niego upoważniona. 

                                                                          § 2 

 

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób określony w § 1 

dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia 

się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie. 

2. Informacje o wprowadzonych zmianach oraz terminach egzaminów i zaliczeń 

przekazywane są niezwłocznie studentom za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu 

oraz ogłoszone na stronie internetowej wydziału, jednak nie później niż na miesiąc 

przed pierwszym egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu. 

 

                                                                          § 3 

 

1. W roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się organizację egzaminu dyplomowego 

z wykorzystaniem technologii informatycznych poza siedzibą Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

2. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem egzaminu dyplomowego 

z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan. 

 

 

§ 4 



 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 roku. 
 

 

 


