
  Zarządzenie nr 2/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 18 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzania egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ze zm.), zarządzam, co 

następuje:  

§ 1 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się (przeprowadzana w formie egzaminu) na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, 

prowadzona w trakcie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej (w tym sesji poprawkowych) 

dotyczących roku akademickiego 2021/2022, odbywa się w siedzibie UEP, zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3. 

2. Student/doktorant, który został objęty kwarantanną albo izolacją zobowiązany jest 

usprawiedliwić u egzaminatora nieobecność na egzaminie w ciągu 4 dni od terminu 

egzaminu.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą właściwego dyrektora 

studiów/kierownika studiów doktoranckich albo dyrektora Szkoły Doktorskiej, 

przeprowadzanie egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o której mowa w ust. 3: 

a) termin egzaminu przeprowadzanego na platformie Moodle/MS Teams należy 

rezerwować w aplikacji udostępnionej na stronie internetowej uczelni w zakładce 

Pracownicy/e-UEP/Plany zajęć dla pracowników; 

b) egzamin przeprowadza się w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego 

i kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się; 

c) jeżeli w trakcie egzaminu połączenie pomiędzy zdającym a przeprowadzającym 

egzamin zostanie przerwane, przeprowadzający egzamin decyduje o ewentualnej 

konieczności powtórzenia egzaminu albo wystawia ocenę, jeśli w jego uznaniu, 

uwzględniając dotychczasowy przebieg egzaminu, możliwe jest dokonanie rzetelnej 

oceny posiadanej przez zdającego wiedzy. Zdający, który w trakcie egzaminu utracił 

połączenie, ma obowiązek zgłosić ten fakt przeprowadzającemu egzamin najpóźniej 

w ciągu 24 godzin od egzaminu poprzez usługę USOSmail, pod rygorem uzyskania 

oceny wynikającej z przebiegu egzaminu do momentu przerwania połączenia. 



§ 2 

1. Studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy uzyskali zaliczenie ostatniego 

semestru studiów w roku akademickim 2021/2022 przystępują do egzaminu 

dyplomowego w formie stacjonarnej w budynkach UEP, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. W okresie odbywania przez studenta kwarantanny albo izolacji, obejmującym dzień, na 

który został wyznaczony termin egzaminu dyplomowego, student może złożyć wniosek do 

właściwego dyrektora studiów o odbycie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej albo 

zmianę terminu egzaminu. Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie 

o objęciu kwarantanną/izolacją. Wniosek musi być złożony na co najmniej 3 dni robocze 

przed terminem egzaminu. W wypadku zgłoszenia objęcia kwarantanną/izolacją później 

niż na 3 dni robocze przed terminem egzaminu, właściwy dyrektor studiów, o ile nie jest 

możliwe zorganizowanie egzaminu w formie zdalnej w uprzednio wyznaczonym terminie, 

wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.  

3. W okresie odbywania przez promotora lub recenzenta kwarantanny albo izolacji, 

obejmującym dzień, na który został wyznaczony termin egzaminu dyplomowego, egzamin 

może odbyć się w formie hybrydowej w siedzibie uczelni, z udziałem zdalnym promotora 

lub recenzenta. O formie egzaminu albo zmianie jego terminu decyduje właściwy dyrektor 

studiów.  

4. Egzamin w formie zdalnej/hybrydowej, o którym mowa w ust. 2 i 3, odbywa się  przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z procedurami i zasadami określonymi  

w Zarządzeniu nr 1/2022 Rektora UEP z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zasad 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 3 

W wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej lub zmiany wytycznych, zaleceń, czy 

nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich lub kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzania wszystkich zaliczeń, egzaminów oraz 

egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 4 

1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do egzaminów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 

na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022. 

2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia sprawuje właściwy dyrektor studiów. 

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej na 

studiach doktoranckich sprawuje kierownik studiów doktoranckich 



4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej 

w Szkole Doktorskiej sprawuje dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

§ 5 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się  postanowienia: 

1) Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu – w odniesieniu do 

studiów pierwszego i drugiego stopnia; 

2) Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – 

w odniesieniu do studiów doktoranckich; 

3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – 

w odniesieniu do kształcenia w Szkole Doktorskiej UEP. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania. 

 

                              REKTOR 

 

           (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


