
 

ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.8.2021  

z dnia 16 lutego 2021 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr R.0211.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku  

w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

 

 

Działając na podstawie § 23 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 § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835), 

zarządza się, co następuje: 

 

§1 

 

W Zarządzeniu Rektora nr R.0211.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji 

kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w §1 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

 

„8a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego zajęcia po uzyskaniu zgody 

Prorektora ds. Kształcenia i Studentów możliwe jest wykorzystanie do prowadzenia zajęć  

w trybie synchronicznym platformy Microsoft Teams.” 

 

2) §1 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

 

„12a. Za udostępnienie informacji o dostępie do zajęć na platformie Microsoft Teams (link, 

utworzenie zespołu i kodu dostępu) odpowiada prowadzący zajęcia, który ma obowiązek 

przekazania studentom instrukcji do logowania na platformę przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć. Zajęcia realizowane na platformie Microsoft Teams są 

wykazywane w planie zajęć przez Dział Nauczania (Sekcja Harmonogramów).” 

 

3) §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

„3. W przypadku wykorzystania platformy Moodle dla bieżącej oceny osiągnięć o których 

mowa w ust. 1 lub w ramach zaliczenia przedmiotu - o ile do prawidłowego przebiegu 

weryfikacji osiągnięć prowadzący uzna za konieczne użycie ustawień Safe Exam Browser 

(SEB), student uczestniczący w zajęciach ma obowiązek instalacji SEB.” 

 

 



 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         REKTOR 

 

       dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


