
ZARZĄDZENIE NR 55 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 25 maja 2020 r.  

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 

studiów poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

 

Na podstawie art. 23, w związku z art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.), zarządza się co 

następuje: 

§1 

1. Ustala się zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w 

programie studiów poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację zgodnie z art.76a 

ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Zasady, o których mowa w ust.1, stosuje się do wszystkich kierunków studiów 

prowadzonych w UP w Lublinie i do kształcenia doktorantów.  

3. Dziekan może ustalić wykaz zaliczeń i egzaminów niepodlegających weryfikacji w 

trybie zasad, o których mowa w ust. 1 i podaje do wiadomości studentów na stronie 

Wydziału.  

 

§2 

 

1. Zaliczenia i egzaminy realizowane poza siedzibą Uczelni mogą odbywać się w formie 

wideokonferencji lub poprzez platformę zdalnego nauczania w terminach określonych 

w organizacji roku akademickiego. 

2. Decyzję o wyborze formy, sposobie organizacji i terminie weryfikacji oraz sposobie 

identyfikacji studenta podejmuje nauczyciel akademicki odpowiedzialny za dany 

moduł/przedmiot.  

3. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przekazania studentowi informacji, o 

których mowa w ust. 2 drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem 

zaliczenia/egzaminu.  

4. Student nieposiadający wskazanych przez nauczyciela narzędzi do weryfikacji 

efektów uczenia się zawiadamia o tym fakcie nauczyciela w terminie 3 dni od 

przesłania tych informacji studentowi.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 nauczyciel po otrzymaniu zgłoszenia od 

studenta wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela i studenta w siedzibie Uczelni. 

 

§3 

 

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie zdalnym w ramach 

synchronicznego kontaktu, w którym student i komisja egzaminacyjna uczestniczą w 



egzaminie, w tym samym czasie w różnych miejscach wykorzystując 

wideokonferencję internetową/platformę zdalnego nauczania. 

2. Egzaminy, o których mowa w ust.1 mogą odbywać się pod warunkiem, że student 

przystępujący do egzaminu i członkowie komisji mają techniczną możliwość 

uczestniczenia w egzaminie  w trybie zdalnym. 

3. Szczegółowy tryb realizacji egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza 

siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych określają na 

wydziałach dziekani.  

 

§4 

 

Do weryfikacji efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni stosuje się odpowiednio Regulamin 

Studiów UP w Lublinie. 

§5 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi danego wydziału. 

 

 

§6 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki.  

 

§7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       REKTOR 

 

      /-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


