
 

Załącznik do Zarządzenia nr 27/2022 
Rektora UEP z dnia 6 kwietnia 2022 roku 

 

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 

(tekst jednolity) 

 

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 

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. 

§ 2 

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. 

 

§ 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) 


