
 

 

 
Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
z dnia 3 czerwca 2020 roku 

w sprawie organizacji egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020  
przeprowadzanej zdalnie na kierunku  

Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne  
na studiach pierwszego i drugiego stopnia  

 
 
 

§ 1 
Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim  roku akademickiego 2019/2020 trwa: 

 dla studentów studiów  stacjonarnych: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,  

        sesja egzaminacyjna poprawkowa od dnia 7 września 2020 r. do dnia  27 września 2020 r.  

 dla studentów studiów niestacjonarnych: od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 26 lipca 2020 r.,  

       sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa od dnia 4 września 2020 r. do dnia 27 września 2020 r. 

 

§ 2 
Egzaminy w czasie sesji letniej odbywać się będą z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej - w trybie zdalnym - on-line (wg. uznania prowadzącego egzamin). 

 

§ 3 
Prowadzący zajęcia zdalnie, powinni przeanalizować zdefiniowane sylabusem metody weryfi-

kacji efektów uczenia się dla danego przedmiotu i ustalić, czy wymagają one modyfikacji, jeże-

li tak to określić jakiej.  

§ 4 
Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przedstawienia studentom ewentualnych zmian 

w warunkach egzaminu czy zaliczenia - prowadzący przesyłają mailem ustalone zasady, spo-

sób i terminy zaliczenia zajęć do studentów oraz do właściwego dziekanatu nie później niż do 

dnia 10 czerwca 2020 r. 

§ 5 
Wszelkie przypadki indywidualne, nie objęte powyższymi zapisami rozpatruje Dziekan lub 

upoważniony przez niego Prodziekan. 

 

§ 6 
Każda forma weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się wymaga odpowiedniego rejestrowa-

nia i udokumentowania. 

 



 

 

 

§ 7 
Egzaminy wolno przeprowadzać po uzyskaniu przez studenta zaliczenia ćwiczeń (dopuszczal-

na jest forma wspólnej organizacji zaliczenia i egzaminu). Obowiązującymi są terminy ogło-

szone przez dziekanat (tabela na stronach WNoB) na podstawie indywidualnych zgłoszeń przez 

Pracowników. 

§ 8 
Przypomina się o możliwości organizacji egzaminów w terminie zerowym, po zakończeniu 

realizacji przedmiotu. Termin też jest obowiązującym gdy zostanie wpisany po jego zgłoszeniu 

do tabeli w dziekanacie. 

§ 9 
W załączeniu przesyłamy tabele indywidualnych zaliczeń i egzaminów z prośbą o jej pilne wy-

pełnienie i odesłanie do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 

r.  do godz. 12.00. Będzie ona podstawą opracowania zbiorczego harmonogramu zaliczenia 

przedmiotów na naszym Wydziale.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


