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Zarządzenie Nr 233/2020 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 23 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zasad organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej na studiach i studiach podyplomowych 

prowadzonych przez Uczelnię 

 

 

Na podstawie art. 76a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z § 14 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Z inicjatywy lub za zgodą Rektora, przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa, Uczelnia 

może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach 

właściwego kształcenia, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone 

zajęcia, w formie zdalnej poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 2 

1. Organizacja weryfikacji efektów uczenia się w formie zdalnej, o której mowa w § 1, dotyczy  

w szczególności: 

1) studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej; 

2) studiów podyplomowych. 

2. Zakresem weryfikacji efektów uczenia się w formie zdalnej, mogą być objęte: 

1) ustne oraz pisemne zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, w tym 

przedmioty i kursy; 

2) egzaminy dyplomowe. 

3. Za organizację zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 2 odpowiadają: 

1) pkt 1 – nauczyciele akademiccy, którym powierzono prowadzenie właściwych zajęć 

i przeprowadzenie zaliczeń oraz egzaminów; 

2) pkt 2 – prodziekani i kierownicy studiów podyplomowych, 

zwani dalej egzaminatorem. 

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zaliczeń i egzaminów sprawują dziekani, 

a w przypadku organizacji weryfikacji efektów uczenia się przez nauczycieli pracujących 

w jednostkach ogólnouczelnianych – kierownicy tych jednostek. 

5. W celu zapewnienia właściwej organizacji weryfikacji efektów uczenia się w formie zdalnej 

wprowadza się zasady ogólne i szczegółowe oraz wskazuje się zalecane technologie 

informatyczne i osoby odpowiedzialne za wsparcie merytoryczne oraz techniczne. 

6. Szczegółowe zasady organizacji weryfikacji efektów uczenia się określa Załącznik nr 1  

do niniejszego Zarządzenia. 
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§ 3 

1. Rekomenduje się następujące technologie informatyczne zapewniające kontrolę przebiegu 

zaliczeń oraz egzaminów: 

1) platforma „eUReKa”, oparta na platformie e-learningowej Moodle; 

2) platforma „Microsoft 365 MS Teams/MS Forms”; 

dla których wsparcie techniczne zapewnia Dział Informatyki oraz informatycy wydziałowi, 

wraz ze szkoleniem w zakresie wykorzystania platformy wymienionej w pkt 2. 

2. Nadzór merytoryczny oraz szkolenia w zakresie wykorzystania platformy „eUReKa” zapewnia 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego, który współpracuje z właściwym 

Prorektorem, dziekanami, kierownikami jednostek ogólnouczelnianych prowadzącymi 

kształcenie oraz z kierownikami studiów podyplomowych. 

3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki zajęć i liczby osób przystępujących 

do egzaminu lub zaliczenia, na wniosek egzaminatora: 

1) dziekan lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej kształcenie 

w porozumieniu z właściwym Prorektorem,  

2) kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z właściwym dziekanem, 

może określić inne technologie informatyczne wykorzystywane do przeprowadzenia takich 

egzaminów i zaliczeń. Dla określenia innej technologii wymagana jest opinia Głównego 

Informatyka oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie spełnienia 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz kontroli przebiegu zaliczeń 

i egzaminów. 

4. Egzaminator wykorzystujący technologie informatyczne inne niż rekomendowane, jest 

odpowiedzialny za: 

1) uzyskanie wymaganych opinii i zgód, o których mowa w ust. 3; 

2) zapewnienie studentom i słuchaczom dostępu do tej technologii informatycznej; 

3) zapewnienie właściwej kontroli przebiegu weryfikacji efektów uczenia się. 

5. Informacje o wprowadzonych zmianach, dotyczących terminów egzaminów i zaliczeń oraz 

wymaganiach technicznych i technologicznych, przekazywane są zainteresowanym studentom 

i słuchaczom przez egzaminatora, co najmniej 1 miesiąc przed terminem weryfikacji efektów 

uczenia się, o ile termin ten nie wynika z organizacji roku akademickiego. 

§ 4 

1. Organizacja weryfikacji efektów uczenia w formie zdalnej powinna przebiegać przy 

zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, z zachowaniem bezpieczeństwa danych, 

w tym wymaganą przepisami prawa ochroną danych osobowych. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości 

studentów, słuchaczy, pracowników i innych osób prowadzących zajęcia oraz członków 

komisji egzaminacyjnej, stosuje się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty 

elektronicznej w domenie urk.edu.pl. 

3. Udział studentów i słuchaczy w weryfikacji efektów uczenia się podlega rejestracji 

z wykorzystaniem narzędzi właściwych dla danej technologii informatycznej. 
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4. Egzaminator jest zobowiązany do archiwizacji dokumentacji dotyczącej przebiegu postępów 

w nauce oraz weryfikacji osiągniętych przez studentów i słuchaczy efektów uczenia się, przez 

okres określony w Regulaminie właściwych studiów. 

5. W przypadku przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów końcowych w formie ustnej, 

egzaminator zobowiązany jest do sporządzenia protokołu, zawierającego wykaz pytań 

i zagadnień objętych zakresem weryfikacji efektów uczenia się, a dotyczących danego studenta 

lub słuchacza. 

§ 5 

1. W trakcie weryfikacji efektów uczenia się, student lub słuchacz jest zobowiązany  

do przestrzegania zasad samodzielności i niekorzystania z pomocy osób trzecich, bądź innych 

narzędzi wspomagających. 

2. W pomieszczeniu, w którym przebywa student lub słuchacz, przy zachowaniu niezbędnych 

zasad bezpieczeństwa dopuszczalna jest obecność innych osób, o ile wynika to z ustalonych 

przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami warunków adaptacji 

egzaminu lub zaliczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu lub zaliczenia, 

egzaminator może zarządzić przerwanie weryfikacji efektów uczenia się wobec takiego 

studenta lub słuchacza, informując o przyczynach i skutkach podjętej decyzji. 

 

§ 6 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 88/2020 z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zasad organizacji weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studentów 

i słuchaczy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z wykorzystaniem 

technologii informatycznych. 

2. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 113/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie trybu 

składania prac dyplomowych i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia w formie zdalnej.  

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 roku 

 

 

Rektor 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  

 

 


