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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 28 maja 2020 r. 
 

w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów prowadzonych z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

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

i  nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) oraz zarządzenia nr 18/2020 Rektora Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacji 

kształcenia w Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Politechnice Rzeszowskiej ewentualne zaliczenia o charakterze końcowo-semestralnym 

i egzaminy zwane dalej odpowiednio zdalnym zaliczeniem lub egzaminem mogą być 

prowadzone poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

2. Organizacja egzaminu dyplomowego prowadzonego z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację odbywa się na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

3. Zdalne zaliczenia lub egzaminy są realizowane w szczególności za pomocą: 

1) Platformy e-learningowej Moodle; 

2) Asseco Educational Platform; 

3) platformie dostępnej przez system KRK; 

4) Microsoft Teams. 

4. Dopuszcza się zaliczenie przedmiotów na podstawie wyników z okresowych form oceny 

w ramach poszczególnych form zajęć. 

5. O prowadzeniu zaliczenia lub egzaminu w formie zdalnej decyduje osoba 

przeprowadzająca zdalne zaliczenie lub egzamin w porozumieniu ze studentami. 

6. Zdalne zaliczenia lub egzaminy są realizowane z uwzględnieniem przepisów Regulaminu 

studiów wyższych, oraz niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

1. Zdalne zaliczenia lub egzaminy są organizowane w sposób: 

1) umożliwiający weryfikację efektów uczenia się; 

2) zapewniający kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

2. Metodę prowadzenia zdalnych zaliczeń lub egzaminów określa osoba przeprowadzająca 

zaliczenie lub egzamin, z uwzględnieniem ust. 1, w porozumieniu ze studentami. 



3. Metoda prowadzenia zdalnego zaliczenia lub egzaminu powinna zostać podana do 

wiadomości studentów, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą jego organizacji. 

 

§ 3 

Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam dziekanom, a nadzór prorektorowi 

ds. kształcenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

 

 


