
Zarządzenie nr 24/2022 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 8 kwietnia 2022 roku 

 
 

W sprawie: formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji uczenia się w semestrze 

letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 i 13a 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 

2018 r. (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 661), zarządza się co następuje: 

 

§1 

1. W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne oraz weryfikacja efektów uczenia się (egzaminy) 

prowadzone w KPSW w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia; na studiach dyplomowych i kursach; w Uniwersytecie 

Dziecięcym WNHiS oraz Karkonoskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (oddziały 

w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze) będą się odbywały na terenie Uczelni lub oddziału 

KUTW w bezpośrednim kontakcie prowadzącego (forma stacjonarna). 

2. Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w formie stacjonarnej. 

3. Zajęcia na określonych studiach podyplomowych oraz określonych kursach (wszystkie lub 

tylko niektóre przedmioty) mogą być prowadzone na odległość przy zgodzie kierownika 

określonych studiów podyplomowych w porozumieniu z dziekanem. 

4. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 3 odbywa się w trybie synchronicznym przy 

wykorzystaniu platform oraz modułów, w szczególności: Moodle, Wirtualny Dziekanat, 

Teams pakietu Office 365. 

 

§ 2 

1. Formy zaliczania zajęć i egzaminów powinny umożliwiać weryfikację zakładanych efektów 

uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów. 

2. Konsultacje osób prowadzących zajęcia ze studentami przeprowadzane będą w formie 

stacjonarnej. 

§ 3 

Przy przeprowadzeniu zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni należy stosować 

się do zarządzenia nr 23/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

w sprawie organizacji działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. 

 

§ 4 

Tracą moc zarządzenia 8/2021 i 9/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 


