Zarządzenie Nr 13/2022
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, organizacji
sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych
w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z
późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.
wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim
następujące zasady organizacji
kształcenia:
1) kształcenie
na
studiach
(stacjonarnych,
niestacjonarnych:
zaocznych
i wieczorowych) pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych
studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej oraz
w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzi się
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) zajęcia, dla których nie można zrealizować efektów uczenia się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość realizuje się stacjonarnie, w
bezpośrednim kontakcie, w obiektach Uniwersytetu, przy zachowaniu wszystkich
wymagań bezpieczeństwa wskazanych w Zarządzeniu nr 37/2021 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad
funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu
epidemii COVID-19;
3) zgodę na realizację zajęć stacjonarnych w bezpośrednim kontakcie, o których
mowa w pkt. 2 niniejszego komunikatu, wydaje dziekan. Dziekan sporządza
wykaz takich zajęć i niezwłocznie informuje o tym studentów.
§ 2.1. Egzaminy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
przeprowadzane są w oparciu o zasady ujęte w regulaminie studiów. Formy egzaminów
powinny umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się opisanych w sylabusach
przedmiotów co do zasady w formie zdalnej.
2. Na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia/egzaminatora, egzamin
z przedmiotu, dla którego weryfikacja efektów uczenia wymaga obecności w siedzibie
uczelni, Dziekan wydaje zgodę na jego przeprowadzanie w formie stacjonarnej. Egzamin
przeprowadza się w formie stacjonarnej z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa,
o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia.
3. Dziekan sporządza wykaz egzaminów przeprowadzanych stacjonarnie
i informuje o tym studentów do dnia 28 stycznia 2022 r.
4. Egzaminy w formie zdalnej realizuje się z wykorzystaniem technologii
kształcenia na odległość (platforma E_EDU, Office 365 i inne zaakceptowane przez
kierownika DUI pod względem bezpieczeństwa informatycznego).
§ 3.1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie
zdalnej z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość (platforma E_EDU, Office
365 i inne zaakceptowane przez kierownika DUI pod względem bezpieczeństwa
informatycznego). Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan właściwego wydziału.
2. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej odbywa się według procedur przyjętych
na wydziale.
3. Procedura dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie
antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum
Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac
dyplomowych została określona w Zarządzeniu Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu

Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania
prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych
z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do
Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
§ 4. W przypadku jednostek pozawydziałowych, które samodzielnie organizują
proces dydaktyczny, uprawnienia dziekana określone w niniejszym zarządzeniu
przysługują kierownikowi tej jednostki.
§ 5. Z dniem 24 stycznia 2022 r. traci moc zarządzenie Nr 3/2022 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania
w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 24 stycznia
2022 r.
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