
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.56.2021 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 31 maja 2021r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.3.2021 z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie 

prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie 
Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm) oraz na 

podstawie § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie zarządza się, co następuje:  

§ 1 

W Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 202r. w sprawie prowadzenia 

kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zaliczenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzane są w formie 

zdalnej. Jeśli zaliczenie zajęć wymaga wykorzystania infrastruktury Uczelni, na uzasadniony 

wniosek dziekana wydziału lub dyrektora jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność 

dydaktyczną, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zaliczenia w siedzibie Uczelni.” 

2) § 5 dodaje się po ust. 2 ust. 2a: 

„2a. Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzana jest 

w formie zdalnej. Jeśli egzamin wymaga wykorzystania infrastruktury Uczelni, na uzasadniony 

wniosek dziekana wydziału lub dyrektora jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność 

dydaktyczną, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w siedzibie Uczelni.” 

3) § 5 ust. 3 uchyla się. 

4) wprowadza się nowy zapis w § 6: 

„1. Egzaminy dyplomowe lub egzaminy końcowe w przypadku studiów podyplomowych, szkoleń 

lub kursów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzana są w formie 

stacjonarnej. Na wniosek dziekana wydziału uzasadniony kwestiami wynikającymi z sytuacji 

epidemicznej, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej . 

2. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów dyplomowych lub egzaminu końcowego w przypadku 

studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów w formie zdalnej określa załącznik nr 2.” 

5) dotychczasowy § 6 staje się § 7. 

 



§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie może ulec zmianie w przypadku wprowadzania nowych regulacji prawnych 

dotyczących sytuacji epidemicznej.  

Rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 
 
 

 


