
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 76/2021 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 11 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 
nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych 

zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51a, art. 76a i art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz 
§ 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego 
zarządza: 
 

§ 1 
1. W zarządzeniu nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie 

szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z 
wykorzystaniem technologii informatycznych wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1: 

 
a) zmienia się ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do przeprowadzenia 
zaliczeń i egzaminów w drugim semestrze roku akademickiego 
2020/2021, w ramach:  
1) studiów pierwszego stopnia;  
2) studiów drugiego stopnia;  
3) jednolitych studiów magisterskich;  
4) studiów podyplomowych;  
5) studiów doktoranckich;  
6) kształcenia w szkole doktorskiej.”. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą 
uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych pozostają bez zmian.  
 

§ 3 
1. Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia tekst jednolity 

zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych 

zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z 
wykorzystaniem technologii informatycznych, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 



 

 

1) zarządzeniem nr 64/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i 
egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii 

informatycznych; 
2) zarządzeniem nr 73/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia 

tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza 
siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych; 

3) zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i 
egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii 
informatycznych; 

4) zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany i 
ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i 

egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii 
informatycznych. 

5)  
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

         REKTOR  
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

         
        prof. dr hab. Marek Masnyk 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


