
      

 

 

 

Zarządzenie nr 20/2020 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

 z dnia 30 kwietnia 2020 

 

 

w sprawie: przeprowadzania egzaminów w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 

 

 

Działając na podstawie art.23 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2020, poz.85) oraz §1 ust.3 rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 641), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym przeprowadzenie: 

a) zaliczeń, 

b) egzaminów kończących określone zajęcia, 

c) egzaminów dyplomowych,  

- może odbywać się poza uczelnią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację. 

2. Ustala się następujące zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób określony w 

ust.1: 

a) listę przedmiotów, o których mowa w ust.1 lit. a) i b) ustala właściwy dziekan w uzgodnieniu 

z pedagogami prowadzącymi dane zajęcia, 

b) decyzję w sprawie, o której mowa w ust.1 lit. c) podejmuje właściwy dziekan, 

c) weryfikacja może nastąpić przy wykorzystaniu następujących platform/oprogramowania: 

Microsoft Teams, Zoom, 

d) przed przystąpieniem do weryfikacji następuje identyfikacja studenta, 

e) w trakcie weryfikacji należy czuwać, aby student nie korzystał z niedozwolonej pomocy,  

f) weryfikacja odbywa się poprzez jednoczesne połączenie audio-video, podczas którego student 

odpowiada na zadane pytania (w przypadku przedmiotów teoretycznych oraz egzaminu 

dyplomowego) lub wykonuje postawione mu zadania (w przypadku przedmiotów 

praktycznych), 

g) w przypadku egzaminu kończącego określone zajęcia dopuszcza się także dokonanie oceny 

przez członków komisji egzaminacyjnej na podstawie prac studentów zapisanych w formie 

audio-video. 

 

§ 2 

W przypadku egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie, o której mowa w §1 ust.1 

złożenie wydrukowanej pisemnej pracy dyplomowej, dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów 

oraz materiałów bibliotecznych (tzw. obiegówka), złożenie zdjęć do dyplomu, złożenie dowodu 

uiszczenia opłaty za dyplom może nastąpić po odbyciu egzaminu dyplomowego. Do czasu 

przedłożenia w/w dokumentów uczelnia może wstrzymać się z wydaniem dyplomu ukończenia 

studiów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 30 marca 2020 roku. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

  

Rektor AST 

prof. dr hab. Dorota Segda 

 


