
 Zarządzenie nr 4/04/2020 
Rektora Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku 
w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z § 1 ust. 3 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 poz. 511 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 
1) studencie - należy przez to rozumieć studenta, uczestnika studiów podyplomowych oraz innych kursów, 
zwłaszcza językowych organizowanych w Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie oraz  
w jej filii, 
2) Regulaminie Studiów - należy przez to rozumieć Regulamin Studiów w Akademii Ekonomiczno - 
Humanistycznej w Warszawie oraz zarządzenia Rektora Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej  
w Warszawie wydane na jego podstawie i w celu jego wykonania. 

 

       § 2 

1. Niniejsze zarządzenie określa szczególny tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji   
letniej w roku akademickim 2019/2020 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 
wyższych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Szczególny tryb dotyczy sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych  
w programie studiów poza siedzibą uczelni lub jej filią z wykorzystaniem technologii 
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

3. Niniejsze zarządzenie dotyczy trybu zaliczania wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w formie 
kształcenia na odległość, w szczególności wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, 
seminariów, praktyk studenckich i egzaminów. Dotyczy studiów w trybie stacjonarnym  
i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, do egzaminów i zaliczeń stosuje się 
Regulamin studiów. 

 
§ 3 

1. Nauczyciel akademicki może dokonać zmian formy zaliczenia przedmiotu w szczególności z ustnej 
na pisemną i z pisemnej na ustną w relacji do formy określonej w sylabusach prowadzonych 
przedmiotów, jeśli jest to konieczne dla przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń w formie 
kształcenia na odległość. 

2. Sposób i formę przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne 
zgłasza do właściwego dziekana studiów do dnia 15 maja 2020 roku. Dziekan  
w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni może wyrazić sprzeciw co do wskazanego sposobu 
zaliczenia, jeśli nie spełnia on warunków, o których mowa w ust. 4. Brak sprzeciwu dziekana jest 
równoważny z akceptacją przedstawionej propozycji zaliczenia przedmiotu. 

3. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne jest zobowiązana do przedstawienia studentom do dnia 24 
maja 2020 roku formy i sposobu zaliczenia przedmiotu.  



4. Zaleca się, aby egzaminy i zaliczenia były przeprowadzane przy użyciu narzędzi oferowanych przez 
platformę Microsoft Teams, jednakże dopuszcza się użycie innych równoważnych platform, 
aplikacji i narzędzi informatycznych, pod warunkiem ich legalności oraz z zastrzeżeniem, że 
umożliwiają one kontrolę ich przebiegu oraz rejestrację i archiwizację, przy czym dokumentacja 
powinna obejmować nie tylko wynik egzaminu i zaliczenia, ale także jego treść i imienną listę 
uczestników. 

5. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w synchronicznych formach 
zaliczenia przedmiotu, student zobowiązany jest do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym zajęcia 
innych warunków zaliczenia przedmiotu, przy czym warunki te spełniać powinny zasadę 
samodzielności zaliczenia przedmiotu. 

6. Przed przystąpieniem do egzaminu lub zaliczenia należy poinformować studenta o fakcie rejestracji 
jego przebiegu. 

7. Prawo do rejestracji egzaminu lub zaliczenia przysługuje wyłącznie przeprowadzającemu egzamin 
lub zaliczenie. W razie rejestracji egzaminu lub zaliczenia, przeprowadzający go ma obowiązek 
zabezpieczenia pliku z nagraniem przed jego udostępnieniem osobom trzecim. 

8. Do przebiegu egzaminów lub zaliczeń w formie ustnej z zastosowaniem wideokonferencji stosuje 
się odpowiednio Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego za pośrednictwem technik 
teleinformatycznych (egzamin dyplomowy on-line) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 
Warszawie. 

  
§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 
 
 
          /-/ dr Konrad Janowski 
           Rektor 


