
ZARZĄDZENIE NR 1124 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 26 maja 2020 roku 

 

➢ w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego, w tym zaliczeń i egzaminów, w sytuacji 

ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Politechniki Białostockiej  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam w życie zasady organizacji procesu dydaktycznego, w tym zaliczeń i egzaminów, 

w sytuacji ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Politechniki Białostockiej, w brzmieniu 

określonym w załączniku do zarządzenia.  

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za realizację niniejszego zarządzenia czynię dziekanów wydziałów. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. kształcenia oraz prorektor ds. studenckich. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr            z 2020 r. Rektora PB  

Zasady organizacji procesu dydaktycznego, w tym zaliczeń i egzaminów, w sytuacji ograniczenia 

lub zawieszenia funkcjonowania Politechniki Białostockiej  

 

1. Organizacja procesu dydaktycznego, w tym przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, w sytuacji 

ograniczenia działalności lub zawieszenia funkcjonowania Politechniki Białostockiej, zwanej dalej 

„Uczelnią”, dotyczy studentów: 

1) studiujących w Uczelni na pełnym cyklu kształcenia; 

2) studiujących w ramach programów wymiany międzynarodowej; 

3) realizujących kształcenie w ramach umów o podwójnym dyplomowaniu. 

2. Jeśli regulacje prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej, zajęcia dydaktycznej dla danej grupy 

studenckiej, w tym samym czasie odbywają się tylko w jednej formie zajęć: stacjonarnej na terenie 

Uczelni albo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. W sytuacji ograniczenia działalności dydaktycznej w Uczelni zajęcia dydaktyczne mogą być 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach zgodnych 

z regulacjami prawnymi wyższego rzędu oraz określonymi w Uczelni. 

4. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest możliwa w sytuacji 

zapewnienia przez Uczelnię dostępu do infrastruktury informatycznej i oprogramowania 

umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami 

akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia. 

5. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę 

postępów w nauce, z tym, że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia 

powinno odbywać się w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W sytuacji, gdy przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, z powodu 

ograniczenia działalności lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni, nie może odbyć się w siedzibie 

Uczelni, Rektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu zaliczeń końcowych i egzaminów 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniających kontrolę przebiegu 

zaliczeń i egzaminów oraz ich rejestrację. 

7. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na 

odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo. 

8. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS konieczną 

do ukończenia studiów na danym poziomie lub obowiązującą studenta realizującego zajęcia 

w Politechnice Białostockiej. 

9. Studenci cudzoziemcy, którzy w terminach przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących 

określone zajęcia w siedzibie Uczelni, znajdują się poza Polską i nie mogą wrócić do Polski 

ze względów od nich niezależnych, niezwłocznie powinni powiadomić dziekana w celu ustalenia 

terminu i zasad przeprowadzenia tych zaliczeń i egzaminów.  

10. W sprawach nieobjętych niniejszymi regulacjami decyzję podejmuje Rektor na wniosek dziekana 

wydziału lub prorektor ds. kształcenia. 


