WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ZARZĄDZENIE nr 6 /2020/WPiA
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie: procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym za pomocą
technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji
Na podstawie:
 art. 76a 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),
 § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia
30.05. 2019 r. z późn. zm.),
 § 34 ust. 3a i § 48 ust. 5a Regulaminu Studiów Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (uchwała Nr 000-5/6/2019
Senatu UTH Radom z dnia 30.05.2019 r. z późn. zm.),
 Zarządzenia R-23/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: ogólnych
wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, poza
siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 Zarządzenia Dziekana 16/2019 WPiA w sprawie zasad dyplomowania, realizacji prac
dyplomowych na WPiA
w związku z:
 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 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. 511, z późn.zm),
 zarządzeniem R-12/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia
epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 (t,j.
R-21/2020 z dnia 28.04.2020 r.)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyjmuję w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale
Prawa i Administracji Procedurę przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i
Administracji. Procedura stanowi Załącznik 1 do Zarządzenia.
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§ 2.
Do dnia 30 września 2020 r. egzaminy dyplomowe, przeprowadzane są w trybie zdalnym za
pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online, przy czym:
1) w okresie nadzwyczajnego stanu funkcjonowania Uczelni wywołanego zagrożeniem
wirusem SARS-Cov-2 przeprowadzenie egzaminów, w trybie regularnym, możliwe
jest po wydaniu rekomendacji - dotyczących przeprowadzania tych egzaminów - przez
Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny lub Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; wówczas decyzje o ich przeprowadzeniu podejmuje Rektor
na wniosek Dziekana,
2) po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia wprowadzonego w związku
zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2 możliwe jest przeprowadzenie egzaminów
dyplomowych w trybie regularnym po uzyskaniu zgody Rektora.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DZIEKAN WPiA
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH
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