
Zarządzenie nr 29 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się  

oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim  

roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku 

 

 

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 z późn. zm.) i § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020: 

1) zajęcia dydaktyczne, które w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni były 

prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w formie nauczania zdalnego, prowadzi się 

w tej formie do ich ukończenia w wymiarze godzinowym przewidzianym w programie 

danych studiów, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) zajęcia dydaktyczne, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone 

w formie zdalnej w całości lub w części, zostaną przeprowadzone w ramach kontaktu 

bezpośredniego w budynkach UwB lub Filii UwB w Wilnie po zakończeniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, z zachowaniem obowiązujących 

wymogów bezpieczeństwa, 

3) w przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z pkt 1 i 2 nie stosuje się 

ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych 

w programach studiów. 

 

§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne, które w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

prowadzono w całości lub w części w formie nauczania zdalnego, kończą się weryfikacją 

osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzaną w formie zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zajęcia dydaktyczne, które w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

prowadzono w formie kontaktu bezpośredniego, kończą się weryfikacją osiągniętych 

efektów uczenia się przeprowadzaną albo w formie kontaktu bezpośredniego w budynkach 

UwB lub Filii UwB w Wilnie bądź w formie zdalnej. O formie weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się decyduje dziekan wydziału/dyrektor instytutu/dyrektor filii. 

3. Po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, odpowiednio dziekan wydziału, dyrektor instytutu, dyrektor 

filii, na wniosek prowadzącego zajęcia, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie 

weryfikacji efektów uczenia się, o których mowa w ust. 1, w ramach kontaktu 

bezpośredniego w budynkach UwB lub Filii UwB w Wilnie z zachowaniem 

obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. 

 

 

 



 

§ 3 

1. Dziekan wydziału/dyrektor instytutu/dyrektor filii odpowiada za zapewnienie spełnienia 

obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się, zajęć dydaktycznych i egzaminów dyplomowych.   

2. Prowadzący zajęcia i przeprowadzający weryfikację osiągniętych efektów uczenia się oraz 

studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.  

3. W przypadku naruszenia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa dziekan wydziału/ 

dyrektor instytutu/dyrektor filii może na wniosek przeprowadzającego weryfikację 

osiągniętych efektów uczenia się lub z własnej inicjatywy przerwać przeprowadzanie 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie bezpośredniego kontaktu. 

 

§ 4 

1. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, która odbywa się w formie pisemnej, 

przeprowadza się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard lub 

za pośrednictwem systemu USOS-mail, zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację. 

2. Student ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej i zaliczeniowej swojego autorstwa. 

Wgląd do pracy, z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewnia nauczyciel 

akademicki nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oceny. 

3. Dziekan wydziału/dyrektor instytutu/dyrektor filii, na uzasadniony wniosek prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, może wyrazić zgodę na weryfikację osiągniętych efektów uczenia się  

w formie ustnej z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie Blackboard. 

Do potwierdzenia przyjęcia oceny do wiadomości przez egzaminowanego/zaliczającego 

studenta nie stosuje się postanowień § 6 pkt 3 Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu  

w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2011 r. w  sprawie prowadzenia w Uniwersytecie  

w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego 

Systemu Obsługi Studentów. 

 

§ 5 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne, do 31 maja 2020 r., za pośrednictwem systemu USOS-mail, 

poinformują studentów o formie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (np. test na 

platformie Blackboard, praca wysłana poprzez USOS-mail), wskażą wymagania techniczne 

konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz dokonają 

odpowiednich adnotacji w sylabusach przedmiotów. 

 

§ 6 

1. Egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie), w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni wyższych, odbywają się w formie zdalnej przy wykorzystaniu 

narzędzi dostępnych na platformie Blackboard, zapewniających kontrolę ich przebiegu 

i rejestrację.  

2. Jednostka organizacyjna, w której przeprowadzany jest egzamin dyplomowy, najpóźniej na 

7 dni przed planowanym egzaminem, informuje studenta o jego terminie i wymaganiach 

technicznych, koniecznych do uczestnictwa w egzaminie. 

 

§ 7 

1. Po upływie okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni egzaminy dyplomowe 

(licencjackie i magisterskie) odbywają się w ramach kontaktu bezpośredniego  

z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Postanowienia § 3 stosuje się odpowiednio. 



2. Na uzasadniony wniosek studenta dziekan wydziału/dyrektor instytutu/dyrektor filii może 

wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie ustnej 

z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie Blackboard. Postanowienia § 6 

stosuje się. 

 

§ 8 

Postanowienia niniejszego Zarządzenia stosuje się odpowiednio do doktorantów.  

 

§ 9 

Przepisy Zarządzenia stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach podyplomowych 

i innych formach kształcenia, chyba że z innych przepisów wynika wymóg kształcenia 

w formie bezpośrednich kontaktów.  

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                   Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


