
Zarządzenie nr 92 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 20 października 2020 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku 

akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz 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 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 

w Uniwersytecie w Białymstoku wprowadza się następującą zmianę: 

 

− § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W siedzibie Uczelni mogą być prowadzone zajęcia przewidziane w programie studiów 

do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

i jednolitych magisterskich oraz zajęcia, które nie mogą być realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rektor na wniosek dziekana 

wydziału/dyrektora instytutu, podejmuje decyzje o sposobie prowadzenia kształcenia.  

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w czasie rzeczywistym, zgodnie 

ze szczegółowym rozkładem zajęć, ustalonym na podstawie § 12 ust. 6 Regulaminu 

studiów Uniwersytetu w Białymstoku lub w formie e-learningu. Dziekan wydziału/dyrektor 

instytutu określa sposób realizacji zajęć. 

4. Wszystkie zajęcia, niezależnie od sposobu ich prowadzenia, zapewnią realizację programu 

studiów, w tym osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w formie wskazanej przez kierownika 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                   Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


