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Poznań, 29 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Komunikat 

 

Prorektora ds. kształcenia prof. Beaty Mikołajczyk 

w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej 

 

W związku z Zarządzeniem nr 447/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania 

oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z 

powodu zagrożenia COVID19 wprowadza się możliwość przeprowadzania 

egzaminów i zaliczeń zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.  

 

Przeprowadzany egzamin lub zaliczenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej musi 

zapewniać sprawdzenie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych do 

osiągnięcia w trakcie realizacji danych zajęć dydaktycznych. 

1) Egzaminy i zaliczenia w formie zdalnej mogą dotyczyć wyłącznie zajęć 

dydaktycznych, które w roku akademickim 2019/2020: 

a)  zostały zrealizowane w całości w sposób tradycyjny przed rozpoczęciem 

okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i nie odbył się egzamin lub 

zaliczenie sprawdzające osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, 

b)   zostały zrealizowane w całości w trybie kształcenia zdalnego, 

c)   zostały częściowo zrealizowane w sposób tradycyjny przed rozpoczęciem 

okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i dokończone w trybie 

kształcenia zdalnego. 

2) W celu dostosowania dotychczasowych form zaliczenia poszczególnych zajęć 

dydaktycznych Rada programowa kierunku dokonuje analizy sposobów 

oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się dla zajęć określonych w 

sylabusach poszczególnych zajęć (przedmiotów), które zostały zrealizowane 

w sposób opisany powyżej i ustala formę egzaminu lub zaliczenia 

przeprowadzanego w formie zdalnej (forma: ustna, pisemna, test, projekt, 

esej, raport, itp.). 

3) Dla każdego kierunku studiów przygotowuje się tabelę zawierającą nazwę 
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zajęć (przedmiotu) zgodnie z planem studiów i ustaloną na okres zawieszenia 

zajęć formą weryfikacji efektów uczenia się. 

4) W celu ustalenia właściwego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w 

formie zdalnej dla kierunku studiów Rada Programowa kierunku studiów: 

a) podejmuje uchwałę zatwierdzającą formy egzaminów i zaliczeń dla zajęć, 

o których mowa w pkt. nr 1.  

b)   przekazuje uchwałę Radzie ds. Kształcenia Szkoły Dziedzinowej, 

c)  niezwłocznie podaje uchwalone formy egzaminów i zaliczeń dla zajęć, o 

których mowa w pkt. nr 1. do wiadomości studentów danego kierunku 

studiów oraz publikuje na stronie jednostki realizującej kształcenie na 

kierunku. 

Ustalony przez Radę programową kierunku studiów tryb przeprowadzania 

egzaminów i zaliczeń zajęć dydaktycznych stosuje się odpowiednio do egzaminów i 

zaliczeń poprawkowych, o których mowa w Regulaminie studiów UAM. 

 

 

 

 

Prorektor ds. kształcenia 

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk 

 

 

 


