
Zarządzenie nr 71/2020 

Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wytycznych 

dotyczących zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich podczas 

przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod             

i technik kształcenia na odległość 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a 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 § 43 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu, w związku z art. 68 pkt 3 

ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu                  

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1086) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Zarządzeniu nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej                       

w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich podczas 

przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Zarządzenie określa wytyczne dotyczące zasad weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się określonych w programie studiów podczas przeprowadzania zaliczeń                        

i egzaminów kończących określone zajęcia poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.” 

2) w § 1 ust. 3 pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „i aplikacji Google Meet” 

3) w § 1 ust. 3 pkt 2 po wyrazie „Moodle” dodaje się wyrazy „i narzędzie Virtual Class” 

oraz usuwa się wyrazy „dla pracowników i studentów Podhalańskiego Ośrodka Nauk 

Ekonomicznych;” 

4) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„platforma Zoom.” 

5) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych technologii informatycznych niż 

określone w ust. 3, pod warunkiem że nie naruszają warunków licencyjnych korzystania 

z tych narzędzi oraz zapewniają ochronę danych osobowych studentów i prowadzących 

zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.” 



6) w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie pisemnej, ustnej 

lub praktycznej (wykonanie zadania praktycznego) podczas zaliczenia lub egzaminu 

należy stosować poniższe zalecenia:” 

7) w § 3 usuwa się ust. 2 i 3, a ust. 4 otrzymuje numerację 2; 

8)  w § 3 ust. 2 po wyrazach „o której mowa w ust. 1” usuwa się wyrazy „i 2”; 

9) usuwa się załącznik do zarządzenia. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, pozostają bez zmian.     

 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Zarządzenia nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego                

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich podczas przeprowadzania zaliczeń               

i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w brzmieniu 

załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

               REKTOR 

                                  dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, 

                               prof. uczelni 

 


