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Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej §zkoły Teologicznej

nr 510512020

, z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 110312020 z dni,, l0 marca 2020 roku w sprawie organizacji

pracy na uczelni w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-l9

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia}} lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwię
wyższym i naucę (tekst jedn. Dz.U.z2018t.poz.l668) i § 10 ust.3 Statutu Ewangelikalnej Wyższej
Szkoły Teologieznej oraz na podstawie § 1 ust. l pkt 1, a) i ust. ż rozporządzenia Ministra Nauki
i SzkolnictwaWyższego z dniaZ3 marca2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa_
nia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniemi zwalczanięm COVID-L9 (Dz.IJ. z2020 r. poz. 5Il ze zmianami), z uwagi na ogło-
szony stan epidemii SARS-Cov-2, Rektor Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej zarządza, co
następuje:

§ l.
W zarządzeniu Rektora Ewangelikalnej Wyzszej Szkoły Teologicznej nt ll03l2020 z dnia 10 marca
2020 toku, zmienionym zarządzeniem nr 310312020 z dnia 30 marca 2020 roku, zarządzeniem nr
|104/2020 z dnia 9 kwiętnia 2020 roku oruz zarządzęniem nr Il05lżOż0 z dnia 5 maja 2020 r. § 3

otrzymuje następuj ące brzmienię :

,,1 . Odwołuj e się zjazd studentów studiów licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicz-
nej planowany w terminie 3-5 i 24-26 kwietnia 2020 r., 15-17 maja 2020 r. oraz 5-7 azęrwca
2020 r. Zajęcia będą odbywaó się z wykorzystanięm mętod i technik ksźałcenia na odległość.
Szczegółowe informacje w sprawie zostaną umięszczone na stronię internetowej uczelni.

2, Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, określonych w programie studiów, zostanie prze_

prowadzona nazasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły
Teologicznej nr 4104120ż0 w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji osiągniętych efektów ucze-
nia się oraz sposobu przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w roku 2019/20ż0."

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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