ANEKS NR 1
z dnia 25 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-23/2020 z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągniętych efektów
uczenia się, poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii
informatycznych.

Na podstawie:
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 885),
 § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000 5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja
2019 r. z późn. zm.)
w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.05.2020 r. dotyczącym
wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów,
pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych oraz
środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
w zarządzeniu R-23/2020 w p r o w a d z a m następujące zmiany:
1. W § 6 ww. zarządzenia ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 3.
1) mogą uzyskać - w ramach zajęć prowadzonych na odległość – do 40% punktów
ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych),”.
2. W § 12 ww. zarządzenia dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„§ 12
4. W celu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość stosuje się zalecenia określone przez Inspektora Ochrony
Danych Osobowych w UTH Radom.”.
3. § 15 ww. zarządzenia skreśla się.
4. § 16 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 16
1. Do dnia 30 września 2020 r. zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz
egzaminy dyplomowe przeprowadzane są w trybie zdalnym.
2. W trybie regularnym mogą być prowadzone jedynie:
1) zaliczenia i egzaminy na kierunkach medycznych,
2) zaliczenia i egzaminy na ostatnim roku studiów,

3) egzaminy dyplomowe,
które nie mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
3. Decyzję o przeprowadzeniu zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych,
o których mowa w ust. 2, podejmuje Rektor na wniosek Dziekana.
4. Przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w trybie
regularnym, odbywa się przy zachowaniu zasad sanitarnych określonych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego. Przepisy §§ 6 i 7 zarządzenia R-28/2020 z dnia
25 maja 2020 r. stosuje się odpowiednio.”.
5. § 17 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 17
Zobowiązuję Dziekanów wydziałów do niezwłocznego określenia szczegółowych zasad
i procedur, o których mowa § 13 i zamieszczenia ich na stronach internetowych
wydziałów oraz do niezwłocznego złożenia wniosków, o których mowa w § 16 ust. 3
niniejszego zarządzenia.”.
6. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
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