
za rządzenie nr 9L l 2oL9 l 2o2o
Rektora Akademii lgnatianum w Krakowle

z dnia 5 maja 2O2O r.

w sprawie egzaminu końcowego z języka obcego na studiach l stopnia oraz jednolitych
studiach maglsterskich w Akademii lgnatianum w Krakowie w semestrze letnim 2OL9l2O2O.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2pkt2 ustawy z dnia 20lipca 2OL8r, - Prawo o szkolnictwie
wyższym inauce (t.j. Dz.U. zżOżO r. poz.85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2marca2OżO
r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COV|D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z żOż0 r. poz. 374 ze zm.), w zw. ustawą z dnia ].6 kwietnia 2O2O r, o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2OżO r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2OżO r. poz. 497 ze zm.), rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 23 marca 2OżO r, w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COV|D-1-9 (Dz,U. z2Oż0 r. poz. 511
ze zm.) zarządzam, co następuje:

§r
W przypadku braku mozliwości organizacji egzaminu końcowego z języka obcego
w formie stacjonarnej jest on przeprowadzany przez Międzywydziałowe Studium Języków
Obcych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających
kontrolę jego przebiegu, w części ustnej do końca czerwca 2O2O r.

1,

§z
W przypadku braku możliwości organizacji egzaminu końcowego z języka obcego
w formie stacjonarnej do końca czerwca 2OżO r,, część pisemna egzaminu zostaje
przełożona na wrzesień żOż0 r. i wówczas, jeśli pozwolą na to warunki ogólne,
przeprowadzona jest w formie stacjonarnej. Na wrzesien żO2O r. zostanie ustalony zarówno
l jak i ll termin części pisemnej ww. egzaminu, a między kolejnymi terminami egzaminu
zachowana będzie co najmniej dwutygodniowa przerwa.
Jeżeliwe wrześniu 2O2O r. warunki ogólne nadal nie pozwolą na przeprowadzenie egzaminu
pisemnego w formie stacjonarnej, wówczas zostanie on przeprowadzony
w tym czasie w formie on-line.

§g
O ostatecznej dacie i formie przeprowadzenia egzaminu pisemnego studenci zostaną
powiadomieni przez Kierownika MSJO co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem
(ogłoszenie na stronie MSJO).

§ą
L. Studenci, którzy ze względu na chęć przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

w terminie lipcowym, będą chcieli zdawać w czerwcu 2OżO r. cały egzamin końcowy z języka

obcego (tj. zarówno część ustną jaki pisemną), będą mieli mozliwość zdania części pisemnej
egzaminu w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających
kontrolę jego przebiegu do końca czerwca 2020 r.

ż,



2, Ww. studenci są zobowiązani do powiadomienia o swoim zamiarze Kierownika
Międzywydziałowego Studium Języków Obcych, P. mgr Joannę Zubel

(ioanna.zubel@ienatianum.edu.p|) ostatecznie do 31 maja 2O2O r. - e-mailem wysłanym
z własnego konta w domenie ignatianum.edu.pl

§s
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania

17L*:
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Rektor Akademii lgnatianum w Krakowie

Kraków, dnia 5 maja 2020 r.


