Zarządzenie Nr 3/2022
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 września 2021 roku podjętego w sprawie organizacji
kształcenia w semestrze zimowych roku akademickiego 2021/2022, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w związku
z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), § 12 i 13a
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie
studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia
28 czerwca 2021 roku,
zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 151/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 6 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowych roku
akademickiego 2021/2022, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 wprowadza się nowe brzmienie § 3, o treści:
1.

Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące
określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, prowadzi się stacjonarnie w siedzibie Uczelni
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego, na zasadach określonych
we właściwym programie studiów i studiów podyplomowych.

2.

Dopuszcza się weryfikację osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni,
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu zaliczeń
i egzaminów pisemnych, a w przypadku formy ustnej transmisję i wielostronną komunikację
w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, na zasadach, o których mowa w Zarządzaniu
Rektora Nr 233/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

3.

Decyzję o formie organizacji egzaminu lub zaliczenia końcowego podejmuje w porozumieniu
z koordynatorem przedmiotu właściwy dziekan, który kieruje się przesłankami, co do
możliwości rzetelnej weryfikacji efektów uczenia się. Podstawą do wydania decyzji
o organizacji w formie zdalnej egzaminów i zaliczeń końcowych, mogą być w szczególności:
1) określona w sylabusie weryfikacja efektów uczenia się w formie testu,
2) istniejące inne ważne powody, np. organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie
weryfikacji efektów uczenia się w formie stacjonarnej.
Zmiana formy weryfikacji efektów uczenia się wymaga uzgodnienia z właściwym samorządem
studentów.

4.

Decyzję o wyborze formy egzaminu dyplomowego na danym kierunku i poziomie studiów
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podejmuje właściwy dziekan, a w przypadku studiów podyplomowych dziekan na wniosek
kierownika tych studiów.
5.

Zachowuje się jednolitą formę organizacji zaliczeń końcowych lub egzaminów z danego
przedmiotu we wszystkich terminach, o którym mowa w Regulaminie Studiów. Nie dopuszcza
się mieszanej formy przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.

W udokumentowanych przypadkach wynikających z choroby lub kwarantanny, gdy udział
studenta lub słuchacza w zaliczeniu końcowym lub egzaminie jest niemożliwy, weryfikację
efektów uczenia się można przeprowadzić zdalnie w formie ustnej, z której sporządza się
szczegółowy protokół.

7.

Dziekan informuje Prorektora ds. Kształcenia o przyjętej formie weryfikacji efektów uczenia
się oraz zamieszcza informację na stronie internetowej jednostki.
§2

1.

Zastrzega się, że zasady organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się wprowadzone
niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie lub aktualizacji, w przypadku wprowadzenia
przez władze państwowe obostrzeń w związku z COVID-19, o czym niezwłocznie zostaną
poinformowani pracownicy Uczelni, studenci i słuchacze.

2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 24 stycznia 2022 roku

Rektor
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

2

