
ZARZĄD ZEN IE Nr 77 /2020  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego 

prowadzonego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z  dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego prowadzonego z  wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się, zwane dalej „Zarządzeniem” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Politechnice Rzeszowskiej egzaminy dyplomowe zwane dalej zdalnym egzaminem 

dyplomowym mogą być przeprowadzone poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu 

dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia wyrazy „Bezpośredni link do pracy dyplomowej: 

https://apd.prz.edu.pl/diplomas/nr albumu” zastępuje się wyrazami: „Bezpośredni link do 

pracy dyplomowej: https://apd.prz.edu.pl/diplomas/identyfikator pracy w systemie APD”.   

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 25 czerwca 2020  r. 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

 


