
 

Zarządzenie Nr 123/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może 

odbywać się poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na 

zasadach, o których mowa w § 2 pkt 1. 

2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą Uczelni 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 na zasadach, o których mowa  

w § 2 pkt 2. 

3. Organizację weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 

studiów oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób, o którym mowa  

w ust. 1-2 (zw. dalej sposobem zdalnym) regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2. Wprowadza się w Politechnice Świętokrzyskiej zasady: 

1) Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 

studiów, poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem: 

1) zaliczeń i egzaminów sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona, 

a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych dyrektor/kierownik tej jednostki; 

2) egzaminu dyplomowego sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona. 



 

 

§ 4. 1. Zobowiązuje się osoby uczestniczące w procesie opisanym niniejszym 

zarządzeniem do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 

2. W celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, 

utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do 

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, dane 

osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo 

i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu 

służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego 

sprzętu. 

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 62/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia zasad organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów, poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


