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Zarządzenie nr 86/2020  

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 

2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad 

zakończenia semestru letniego 2019/2020 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 695 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

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

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 911) oraz § 19 ust. 2 Regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2020r. 

w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie 

Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 

2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek dziekana kolegium, Rektor 

może wyrazić zgodę na przeprowadzenie w sesji egzaminacyjnej poprawkowej 

zaliczenia lub egzaminu w formie kontaktu bezpośredniego (niezależnie od kierunku 

studiów) z zachowaniem reżimu sanitarnego.” 

2) w § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Przeniesienie studenta na kolejny (wyższy) semestr w roku akademickim 2020/2021 

w przypadku braku realizacji i zaliczenia zajęć lub praktyk z przyczyn niezależnych od 

niego oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2 w roku akademickim 2019/2020, w szczególności tych, o których mowa w § 3, nie 

jest rozstrzygnięciem w sprawie warunkowego wpisu na kolejny semestr lub 

powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, o którym mowa 

w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i nie jest podstawą do 

naliczenia opłat z tego tytułu. Dopuszcza się ustalenie dla studenta indywidualnej 



organizacji studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na 

Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru 

letniego 2019/2020, pozostają bez zmian. 

§ 3 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich  

i Kształcenia.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R e k t o r 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 


