
Zarządzenie nr 47 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., 

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 § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 911) 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., 

w Uniwersytecie w Białymstoku wprowadza się następująca zmianę: 

 

− § 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 5 

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 egzaminator 

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

3. Dziekan wydziału/dyrektor instytutu, 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 lub MS 

Teams zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

oraz jego rejestrację. Do potwierdzenia przyjęcia oceny do wiadomości przez 

egzaminowanego/zaliczającego studenta nie stosuje si ę 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.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


