
KoMUNIKAT NR 6/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU FlLoLoGlczNEGo

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego komunikatu nr 4|2O20 dotyczącego
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na Wydziale Fi!ologicznym

1. Wprowadza się następujące zmiany w Komunikacie 4/2020 Dziekana Wydziału
Filologicznego:

1) Punkt 1. otrzymuje brzmienie:

,,W ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń dopuszcza się weryfikację
uzyskanych efektów uczenia się - określonych w programach studiów - poza siedzibą
Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację."
ż) Punkt 3. otrzymuje brzmienie:

,,Studenci w porozumieniu z prowadzącymi zaliczenia lub egzaminy określają formę
weryfikacji efektów uczenia się."

3) Punkt 4. otrzymuje brzmienie:

,,W imieniu studentów danego roku starosta wypełnia tabelę stanowiącą Łal. t do
komunikatu i przesyła ją koordynatorowi kierunku."

2. Wprowadza się tekst jednolity komunikatu nr 4l2O20 dotyczącego przeprowadzania

zaliczeń i egzaminów na Wydziale Filologicznym.

Wydziału lologicznego

dr Elżbieta sz

TEKST JEDNOLITY

KoMUNlKAT NR 4/2020 DzlEKANA WYDZIAŁU FtLoLoGlczNEGo

w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na WydziaIe FiIologicznym

Zgodnie zZarządzeniem Rektora nr 58l2O20 w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania

zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
wprowadzam następujące zasady obowiązujące na Wydziale Filologicznym w sesji letniej roku

a ka d e m i ckiego 20 19 / 2O2O:

1. W ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń dopuszcza się weryfikację
uzyskanych efektów uczenia się - określonych w programach studiów - poza siedzibą
Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację.

ż, Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii
i nformatycznych opis uje §4 Zarządzenia Re ktora nr 58l 2O2O.



3.

4,

5.

6.

7.

Studenci W porozumieniu z prowadzącymi zaliczenia lub egzaminy określają formę
weryfikacji efektów uczenia się.

W imieniu studentów danego roku starosta wypełnia tabelę stanowiącą Zał. 1, do
komunikatu i przesyła ją koordynatorowi kierunku,
KoordYnator kierunku, w porozumieniu z pozostałymi koordynatorami kierunków
ProwadzonYch na Wydziale, sprawdza możliwość przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w
sPosób zaPewniający bezpieczeństwo prowadzącemu i studentom, zgodnie z wytycznymi
kanclerza uo.
Po ustaleniu możliwoŚci przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w sposób bezpieczny,
koordYnator kierunku przekazuje informację staroście i przeprowadzającemu zaliczenie lub
egzamin.

Harmonogram zaliczeń i egzaminów zostanie upubliczniony na stronie wydziału 10 czerwca
2020,

Zal. 1,Zaliczeni. i 
"g..r;nyw sesji letniej 2O79l2O20

Wydział F!lologiczny
Za liczenia i egzaminy w sesji letniej 2OL9 l 2O2O

Kierunek:
Rok:

WszYstkie/Pozostałe** zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych wystawianych w trakcie całego
semestru letniego.

*proszę zaznaczyćznakiem,,x" odpowiednią kolumnę
* * proszę zaznaczy ć przez pogru bie nie właściwą i nformację

Lp. przedmiot Zaliczenie/egzamin

w budynku UO*

Zaliczenie/egzamin

w formie zdalnej*

1,

2.

3.

4.

5.

Starosta roku: imię i nazwisko


