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Zarządzenie nr 142 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 30.06.2020 r. 
 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie 

szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację 

w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek 

zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 oraz art. 76a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), art. 101 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.) oraz  § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu UŁ 

przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

   

§ 1 

Wprowadzam następujące zmiany w zarządzeniu nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. 

w   sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub 

ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2: 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

„w sprawie: szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia 

funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2”; 

2) w § 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) egzaminie i zaliczeniu zdalnym – należy przez to rozumieć egzaminy i zaliczenia 

przeprowadzane w Uczelni, poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się;”;  
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3) w § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem regulacji jest szczególny tryb weryfikacji efektów uczenia się 

określonych w programach studiów na kierunkach studiów, na studiach 

doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, prowadzonych w Uczelni, poza siedzibą 

Uczelni lub poza jej filią, z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.”; 

 

4) w § 4 uchyla się ust. 2;  

 

5) w § 5 uchyla się ust. 2.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 

     Prof. dr hab. Antoni Różalski 
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