
ZARZĄDZENIE NR 197/2021 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

w sprawie zaliczeń, zaliczeń na ocenę, egzaminów i egzaminów dyplomowych w 

semestrze letnim 2020/2021 

 

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

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 

1–2 Zarządzenia Rektora APS nr 117/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji 

kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, którego tekst jednolity 

stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora APS nr 167/2021 z dnia 30 marca 2021 r., 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dla efektów uczenia się dla przedmiotów określonych w programie danych studiów 

nauczyciel akademicki ma obowiązek wskazać metody i kryteria ich weryfikacji, 

uwzględniając fakt realizowania przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

2. Weryfikacja efektów uczenia się jest przeprowadzona w trybie online poza siedzibą 

Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – w postaci zaliczenia ustnego 

lub pisemnego, przy użyciu narzędzi informatycznych.  

3. Nauczyciel akademicki powinien zadbać o rzetelną weryfikację efektów uczenia się. 

4. Weryfikacja efektów uczenia się musi być przeprowadzona przy użyciu form i metod 

odpowiednich dla weryfikacji danego typu efektu uczenia się. 

 

§ 2 

1. Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć, określonych w semestralnym planie studiów 

studenta, jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminie studiów. 

2. Weryfikacja efektów uczenia się w trybie online, w tym przeprowadzanie egzaminów i 

zaliczeń, odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych: 

1) aplikacji Teams i Forms udostępnionych w ramach usługi Microsoft 365, 

2) platformy e-learningowej pozostającej w dyspozycji Akademii. 

3. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie do ich potrzeb formy 

i środków komunikacji elektronicznej niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu lub 

zaliczenia. Nauczyciel akademicki dobiera we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. 

Osób z Niepełnosprawnościami środki komunikacji elektronicznej. 

4. Informacje o stosowanej technologii informatycznej oraz o terminach egzaminów lub 

zaliczeń, a także zasadach ich przeprowadzania przekazywane są studentom za 

pośrednictwem sylabusa zamieszczonego w USOSweb nie później niż miesiąc przed 

pierwszym zaliczeniem lub egzaminem z danego przedmiotu. 



5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określają załączniki do Zarządzenia. 

6. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub 

egzaminem, zaliczenie powinno zostać uzyskane w terminach określonych w Zarządzeniu 

nr 379/2020 Rektora APS z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania organizacji 

roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze 

zm. 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w trybie online, w czasie trwania okresu 

zawieszenia realizacji zajęć – poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany w czasie trwania okresu zawieszenia realizacji 

zajęć odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz 

komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych 

miejscach.  

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie online, w czasie 

trwania okresu zawieszenia realizacji zajęć, określa zarządzenie Rektora. 

 

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Rektor: 

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 

  



Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia  

Rektora APS nr 197/2021z dnia 31 maja 2021 r. 

 

Szczegółowe zasady organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

 

Zasady dotyczące organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w 

programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej reguluje: 

a) Instrukcja postępowania dla studentów w sytuacji egzaminacyjnej realizowanej zdalnie w 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (załącznik 1a), 

b) Wskazówki dla nauczycieli akademickich w sprawie egzaminów realizowanych zdalnie w 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (załącznik 1b), 

ponadto w zakresie nieuregulowanym w wymienionych powyżej dokumentach stosuje się 

następujące zasady:  

 1) w celu przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia student musi dysponować 

urządzeniem umożliwiającym przekazywanie dźwięku i obrazu oraz obsługującym 

technologię informatyczną wykorzystywaną do przeprowadzenia egzaminu lub 

zaliczenia, w szczególności posiadać dostęp do sieci Internet; 

 2) w uzasadnionym przypadku braku możliwości spełnienia wymogów, o których mowa 

w pkt 1, student, nie później niż dwa tygodnie przed terminem egzaminu lub 

zaliczenia, zwraca się do koordynatora przedmiotu w celu ustalenia sposobu 

przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia; 

 3) przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia należy zweryfikować tożsamość 

wszystkich zdających, w szczególności poprzez wykorzystanie mechanizmu 

logowania identyfikatorem uczelnianej poczty elektronicznej APS lub poprzez 

okazanie legitymacji studenckiej albo innego dokumentu ze zdjęciem, jeżeli student 

nie może okazać legitymacji; 

 4) z uwagi na konieczność właściwej kontroli przebiegu egzaminu lub zaliczenia liczbę 

zdających należy dostosować do wykorzystywanej technologii informatycznej; 

 5) student na żądanie prowadzącego ma obowiązek udostępnić dźwięk, obraz oraz ekran 

urządzenia oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery; 

 6) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu egzaminu lub 

zaliczenia, osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie, po uprzednim upomnieniu 

studenta dopuszczającego się naruszenia, może zarządzić przerwanie egzaminu lub 

zaliczenia wobec tej osoby; 

 7) w przypadku przerwania egzaminu lub zaliczenia z przyczyn niezależnych od studenta 

lub osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie, gdy wznowienie egzaminu lub 

zaliczenia nie jest możliwe, egzamin lub zaliczenie należy powtórzyć w innym 

terminie, o którym należy niezwłocznie poinformować studenta. 


