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Informacja 

Dziekana Kolegium Nauk  Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie realizacji letniej sesji egzaminacyjnej 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że na podstawie § 21; 25-36; 39 Regulaminu studiów na UR  

(Załącznik do Uchwały nr 555/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim), w związku  

z Zarządzeniem nr 73/2020 Rektora UR z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku  

akademickiego 2020/2021 oraz Zarządzeniem nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  

27 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Zarządzeniem nr 8/2021 Rektora UR  

z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych  

w programie studiów oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; oraz  po konsultacjach przeprowadzonych z Kierownikami  kierunków studiów  

realizowanych w Kolegium Nauk Przyrodniczych w sprawie ustalenia zasad oraz harmonogramu sesji 

egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, uwzględniając jednocześnie propozycje i uwagi  

studentów, co do  formy przeprowadzania egzaminów: 

1. Sesja egzaminacyjna odbywa się w terminach:   

- podstawowa: 14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.,  

- poprawkowa: 05.07.2021 r. – 15.07.2021 r. 

2. Zaliczenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznej interakcji (podczas zaliczeń i egzaminów  

zabrania się korzystania z jakichkolwiek niedozwolonych pomocy naukowych oraz urządzeń  

elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość. Zachowanie  

studenta uzasadniające podejrzenie wykorzystania pomocy lub urządzeń, o których mowa powyżej albo 

stwierdzenie posiadania takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym zakończeniem  

zaliczenia lub egzaminu z wynikiem negatywnym). 



 

 

3. Dopuszcza się możliwość weryfikacji efektów uczenia się w formie kontaktu bezpośredniego  

z zachowaniem reżimu sanitarnego niezależnie od formy prowadzenia zajęć.  

4. Wszystkie egzaminy pisemne oraz egzaminy praktyczne w sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 

odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego 

w jednostkach Kolegium Nauk Przyrodniczych. 

5. Egzaminy ustne mogą odbywać się w formie zdalnej (synchronicznej) z wykorzystaniem aplikacji  

MS Teams, po uzyskaniu zgody Dziekana. 

6. Decyzje w sprawie zmiany trybu egzaminu podejmuje Dziekan KNP na uzasadniony wniosek  

prowadzącego, po akceptacji kierownika kierunku.  

7. Egzaminy dyplomowe w sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzane są w formie 

kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w jednostkach Kolegium Nauk 

Przyrodniczych. 

8. Na uzasadniony wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Dziekana KNP, dopuszcza się możliwość  

przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.  

 

Ponadto informuję, iż  

- wszelkie wymuszenia, manipulacje i niedozwolone czynności w celu otrzymania nienależnych korzyści 

związanych z uzyskaniem zaliczeń i zdawaniem egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 

będą skutkowały, zgodnie ze Statutem UR, Regulaminem studiów UR, Kodeksem etyki  

studenta UR, Kodeksem etyki społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,  

postępowaniami dyscyplinarnymi. 

- każdy z uczestników sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 ma obowiązek przestrzegania  

aktualnych wymogów reżimu sanitarnego, między innymi: nosić maseczkę, zachowywać dystans  

społeczny, dezynfekować dłonie. Uczelnia zapewnia środki niezbędne do dezynfekcji rąk oraz sal  

dydaktycznych. 

- istnieje  możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc noclegowych w domach studenckich należących do 

Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie sesji letniej w roku akademickim 2020/2021. 

 

Dziekan 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

 

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR 


