
Zarządzenie nr 28/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z dnia 6 kwietnia 2022 roku  

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2022 Rektora UEP w sprawie organizacji kształcenia 

w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ust. 1 i w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) 

oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2095, ze zm.), zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1  

Zmianie ulega treść Zarządzenia nr 3/2022 Rektora UEP z dnia 18 stycznia 2022 roku 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, 

zwanego dalej „zarządzeniem”, w następujący sposób: 

1) dotychczasowy § 7 zarządzenia, otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia części lub wszystkich zajęć hybrydowo, 

lub zdalnie w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, lub zmiany wytycznych, 

zaleceń czy nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz kształcenia 

w Szkole Doktorskiej. Do synchronicznego kontaktu ze studentami/doktorantami 

należy wykorzystywać platformę MS Teams. Zajęcia prowadzone w trybie 

zdalnym/hybrydowym muszą odbywać się w terminach wskazanych w planach zajęć. 

Zmiana formy prowadzenia zajęć i sposób ich organizacji zostaną zakomunikowane 

z wyprzedzeniem.”; 

 

2)  uchyla się dotychczasowy § 8 zarządzenia i wpisuje się w to miejsce adnotację 

„uchylony”. 

 

§ 2 

1. Pozostała treść Zarządzenia nr 3/2022 Rektora UEP w sprawie organizacji kształcenia 

w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 nie ulega zmianie.  

2. Tekst jednolity zarządzenia, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania. 

 

     REKTOR 

 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


