
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 108/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia organizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 11 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i ustawy z dnia 2 marca  

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm.), § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 25 lutego 2021 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 2021 r. poz. 363), Rekomendacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla władz uczelni: Organizacja kształcenia  

w roku akademickim 2020/2021 oraz § 13 ust. 1 i 4 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W zarządzeniu Rektora nr 108/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia organizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, zmienionym 

zarządzeniem Rektora nr 114/2020 z dnia 30 października 2020 r., zarządzeniem Rektora 

nr 117/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., zarządzeniem Rektora nr 120/2020 z dnia  

24 listopada 2020 r., zarządzeniem Rektora nr 131/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.  

i zarządzeniem Rektora nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 wyrazy: „do dnia 6.04.2021 r.” zastępuje się wyrazami: „do dnia 

30.09.2021 r.” 

 

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

 

§ 2 

 

W pozostałym zakresie do dnia 30.09.2021 r. obowiązują zapisy zarządzenia Rektora  

nr 85A/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zmienionego zarządzeniem nr 12 /2021 z dnia  

9 lutego 2021 r. oraz zapisy zarządzenia Rektora nr 126/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.  

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia poza 

siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych, zmienionego zarządzeniem 

Rektora Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

  



§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 7 kwietnia 

2021 r. 

 

 

REKTOR 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 


