
 
 

DECYZJA Nr 6/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 

2021 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów kończących zajęcia z określonego 

modułu kształcenia, organizacji egzaminów dyplomowych i egzaminów końcowych 

na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

Na podstawie § 21 ust.3 pkt.3 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 71/2019 z dnia 12 lipca 

2019 roku, z późniejszymi zmianami oraz § 5  ust.2 i § 8 ust.2 Zrządzenia Rektora nr 14/2021  

z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 

w roku akademickim 2020/2021, w związku z Pismem Okólnym Rektora Nr 8/2021  ustalam, 

co następuje: 

1. Egzaminy kończące zajęcia z określonego modułu kształcenia przeprowadza się: 

1) w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

2) w formie tradycyjnej, za zgodą Dziekana Wydziału, tj. na terenie budynku Wydziału 

Nauk Humanistycznych, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (wymogów 

higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami 

i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego). 

2. Nauczyciel akademicki planujący przeprowadzenie egzaminu w formie tradycyjnej, o której 

mowa w ust.1 pkt 2, na minimum 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu, składa 

do Dziekana Wydziału wniosek wraz z uzasadnieniem określającym konieczność 

przeprowadzenia egzaminu w tej formie oraz wskazaniem sposobu weryfikacji efektów 

uczenia się (egzamin ustny, egzamin pisemny) oraz liczby przystępujących do egzaminu 

studentów. 

3. Egzaminy dyplomowe na wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunkach studiów 

pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się w formie tradycyjnej, tj. na terenie budynku 

Wydziału Nauk Humanistycznych, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach egzaminy dyplomowe mogą być, za zgodą 

Dziekana Wydziału, przeprowadzone w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Do szczególnie uzasadnionych przypadków, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, zalicza się w szczególności: chorobę, kwarantannę oraz brak możliwości 

stawienia się na egzamin w związku z ograniczeniami wynikającymi z przekroczeniem 

granicy lub brak wizy. 

5. Przygotowanie i archiwizowanie prac dyplomowych odbywa się zgodnie z zasadami 

określonymi w Zarządzeniu Rektora Nr 26/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. oraz Regulaminie 

funkcjonowania systemu antyplagiatowego UPH, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Rektora Nr 56/2019 z zastrzeżeniem, że korespondencja w zakresie czynności 

przeprowadzanych w toku postępowania odbywa się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w domenie uph.edu.pl 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 

 profesor uczelni 



6. Egzaminy końcowe na studiach podyplomowych przeprowadza się w formie tradycyjnej, 

tj. na terenie budynku Wydziału Nauk Humanistycznych, z zachowaniem obowiązującego 

reżimu sanitarnego. 

7. Uchyla się decyzję Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. 

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

DZIEKAN 
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 profesor uczelni 


