
Zarządzenie nr 10/2020  

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu  

z dnia 24 listopada 2020 roku 

 
 

w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych 

Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia 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.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Weryfikację treści programowych w postaci końcowych zaliczeń oraz egzaminów należy 

przeprowadzać wyłącznie za pośrednictwem platformy Moodle. 

2. Weryfikację treści programowych w postaci zaliczeń cząstkowych, w tym wszelkie 

formy aktywizowania studentów, należy przeprowadzać zarówno za pomocą platformy 

Moodle, jak również aplikacji Teams, w zależności od decyzji wykładowcy. 

3. Raporty z zaliczeń cząstkowych w postaci testów bądź zadań przeprowadzanych za 

pomocą aplikacji Teams wykładowca winien sporządzać indywidualnie i przechowywać 

w plikach archiwalnych do 30 września 2021 roku.  

§ 2 

1. Terminy ustanawiania zaliczeń końcowych i egzaminów wykładowca ma obowiązek 

konsultować z prodziekanem i dopiero po uzyskaniu przez niego akceptacji terminu może 

nim dysponować. 

2. Terminarz zaliczeń końcowych i egzaminów wprowadzony jest do kalendarza Office 365 

tylko i wyłącznie przez koordynatora spotkań on-line jako rezerwacja terminu, podczas 

którego wymagana jest dyspozycyjność studentów na platformie Moodle. 

§ 3 

1. W związku z powyższą organizacją ewaluacji efektów kształcenia i potrzebą 

zintensyfikowania ochrony danych wrażliwych obliguje się wykładowców i studentów do 

posługiwania się we wzajemnej komunikacji i komunikacji z Uczelnią indywidualnymi 

adresami e-mail w domenach Uczelni: @edu.wszuie.pl; @stud.wszuie.pl; @wszuie.pl. 

2. Treść niniejszego zarządzenia uchyla zarządzenie 4/2020 oraz 6/2020. 

3. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do 30.09.2021 roku. 

Rektor  

Prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski 


