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Uchwała nr 19/05/2021 
Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych 

z dnia 06 maja 2021 r. 
w sprawie 

organizacji i przebiegu zaliczeń zajęć dydaktycznych, letniej sesji egzaminacyjnej  
i egzaminów dyplomowych 

w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 
w roku akademickim 2020/2021 

 
Podstawa prawna: 
 Zarządzenie 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; 
 Zarządzenie nr 11/2021 Rektora UR z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/21 w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
Na wniosek Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Rada Dydaktyczna 

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia: 
 

§ 1 
1. Zaliczenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznej interakcji.  
2. Dopuszcza się możliwość weryfikacji efektów uczenia się w formie kontaktu bezpośredniego 

z zachowaniem reżimu sanitarnego niezależnie od formy prowadzenia zajęć.  
 

§ 2 
1. 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 
w jednostkach Kolegium Nauk Humanistycznych. 

2. Egzaminy ustne mogą odbywać się w formie zdalnej (synchronicznej) z wykorzystaniem aplikacji MS 
Teams, po uzyskaniu zgody Dziekana KNH. 

3. Decyzje w sprawie zmiany trybu egzaminu podejmuje Dziekan KNH na uzasadniony wniosek 
prowadzącego, po akceptacji kierownika kierunku. 

 
§ 3 

1. 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 
Humanistycznych. 

2. Na uzasadniony wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Dziekana KNH, dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.  

 
§ 4 

1. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym (22 głosy tak, o głosów nie, 0 głosów 
wstrzymujących; uprawnionych do głosowania 31)  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Dydaktyczną Kolegium Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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