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Zarządzenie nr 2 4 l 2021, l 2022
Rektora Akademii lgnatianum w Krakowie
z dnia 14 sĘcznia 2022 r,

w sprawie organŁacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego
202112022.

Na podstawie ań. 23 ust. 7, w związkll z art. 66 ustawy

z

dnia 20 |tpca 2018 r. - Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 202I r. poz. 478 tj. z poźn. zm) w związku z § 17 ust.

pkt. 8

i

2018 r.

ust. la Rozporządzenia Ministra Nauki

i

Szkolnictwa Wyższego

z

dnia

2J

1

wrzęsnla

w sprawie studiów (Dz.U. 2027, poz. 66I t.j. ) oraz Zarządzeniem m 57l2020l20żI

Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie

z

dnia 30 kwietnia 202I r. w sprawie szczegółowej

orgartizaqt roku akademickiego 202112022 w Akademii Ignatianum w Krakowie zarządzam co
następuje:
§1

W związku zutrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego podstawową formą weryfikacji
efektów uczenia się w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego 202112022 jest egzamin ustny
odbyr,vany w trybie zdalnym w aplikacji

MS Teams.

§2
1.

Za zgodą dyrektora właściwegoinstltutu prowadzący zajęcia dydaktyczne może zmtęnic

fo.-ę weryfikacji efektów uczenla się na formę inną niZ

egzamin ustny w aplikacji MS

Teams.
2.

Proponowana forma weryfikacji musi umożliwiac weryfikację samodzielności pracy
studenta

i

w zatwierd
J.

nie może zwiększaó sumy nakładu pracy studenta przypisanej przedmiotowi

zonp

sylabusie.

Wyrażając zgodę na organizację egzaminu

w formie

stacjonamej dyrektor potwierdza

możliwośó zorganizowania egzaminu z zachowaniem rezimu sanitamego.

§3

Testy pisemne można przeprowadzac w aplikacji MS Teams, na platformie Moodle lub za zgodą

dyrektora właściwegoinstytutu przy użyciu innych narzędzi umozliwiających weryfikację
samodzielności pracy studenta.

§4

O

zmianach

w formie weryfikacji efektów uczęnia się nalezy poinformować

póżniĄ niż25 stycznia 2022 r.

studentów nie

§5

1. Prowadzący zajęcia w Akademii

Ignatianum w Krakowie, którzy przeprowadzĄą egzamin

i/lub dokonują wpisu oceny końcowej do protokołu w systemje USOSWeb (zgodnie z
sylabusem przedmiotu), zobowiązani są do dnia 18

mailową do sekretariatu właściwegoinstytutu datę
zgodnie z pontższym harmono gramem

i

sĘcznia 2022 r. zgłosić drogą

godzinę przęptowadzęnl,a egzaminu

:

1) studia stacjonarne pierwszego, drugiego

i

trzeciego stopnia, jednolite studia

magisterski e ora;z Szkoła Doktorska:

a. Pierwszy termin egzaminów: 0I.02.2022
b. Drugi termin egzaminów

r.

-

10.02.2022 r.

(sesj a poprawkow a): 18.02.2022

r.

-

23 .02,2022 r

.

2) studia niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite

studia

magisterskie:

a.
b.
2.

Pielwszy termin egzaminów: 29.0I.2022 r.

-

t2.02.2022 r.

Drugi termin egzamtnów (sesja poprawkowa): 14.02.2022 r. - 23.02.2022 r.

Wpis oeeny końcowej w systemie USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do
3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§6

Prowadzący zajęcla, których przedmiot kończy się za|iczeniem, zobowiązani są uzupełnić
protokół w systemie USOSWeb zgodnie zponiższym harmonogramem:

1) studia stacjonarne

i

niestacjonarne pierwszego, drugiego

i

trzeciego stopnia,

jednolite studia magisterskie oraz Szkoła Doktorska:29.01.2022r. -23.02.2022r.

§7

1.

Prowadzący zĄęcia zobowięani są do dokonania wpisu oceny końcowej/zaliczenia
w systemie USOSWeb osobiściew podanych powyżej terminach.

2.

Ze względu na wprowadzony wymóg uwierzltelnienia wpisywanej ocenylzaliczenia darrymi

osób przeprowadzających egzatrttnlzaliczenie, nie ma możliwościuzupełnienia wpisów
ocen/za|iczeń w systemie USOSWeb przez pracowników administracyjnych sekretariatów

poszczególnych instytutów.

§8

Prowadzący zajęcia, ktorzy zobowtązani są do uzupełnienia protokołów oceny końcowej
(pierwszy

i

drugi termin) oraz protokołów zaltczenia, zobowiązani są po zŃończeniu sesji do

wygenerowania protokołu zbiorczęgo

z kazdego przedmiotu, j"go wydrukowania, podpisania

i

dostarczenia do sekretariatu właściwegoinstytutu nie później niż do 12 marca 2022 r.

(dopuszcza się także przesłanie wydrukowanych i podpisanych protokołów przesyłką pocztową

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesłanie na adres mailowy pracownika sekretariatu
właściwegoinstytutu skanu podpisanego protokołu z obowiązkiem dostarczenia oryginałów
w późniejszym terminie.)
§9

Uchyla się Zaruądzenie nr 161202112022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowtę z dnta
listopada 2021 r.
akademi ck

te

w sprawie

organizacji sesji egzaminacyjnej

w

23

semestrze zimowlłn roku

go 202I l 2022.
§10

Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ks. prof. dr hń. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Kraków, dnia 14 stycznia2022r.

