
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zaliczeń 

i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 

2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19   

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz 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 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. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 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. 1835) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 145/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 

15 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zaliczeń i egzaminów 

oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 uchyla się ust. 2; 

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) są zobowiązane do archiwizacji prac pisemnych (jeżeli zaliczenie lub egzamin miały 

formę pisemną) i archiwizacji nagrań (jeżeli zaliczenie lub egzamin przeprowadzone 

zostały w trybie asynchronicznym i miały formę nagrania wideo);”; 

3) w § 5: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego informuje studenta o zakazie 

korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych źródeł wiedzy (np. nośników 

elektronicznych, książek, notatek, osób trzecich).”; 

b) uchyla się ust. 8. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 21 lutego 2021 r. 

 

 

  REKTOR 

        /-/dr hab. Artur Zimny  
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