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Zarządzenie nr 447/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji  

egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych 

  z powodu zagrożenia COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) w związku 

z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 

z późn. zm.) oraz § 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 r. poz. 

511 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych egzaminy i zaliczenia zajęć 

dydaktycznych można przeprowadzać z wykorzystaniem technologii 

informatycznych określonych w: 

1) rekomendacji Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotyczącą 

prowadzenia zajęć zdalnych; 

2) wykazie infrastruktury mogącej wspierać kształcenie zdalne, 

- o których mowa w § 4 zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2. 

2. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę 

przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację. 

 

§ 2 

1. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie 

w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta. 
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2. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia połączenie, w którym są prowadzone, 

zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o 

ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia 

ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia.  

 

§ 3 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio 

postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza roku 

(uchwała nr 22/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2019 ze zm.). 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

 

 

   Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


