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ZARZĄDZENIE  NR  32/2022 
 

REKTORA 
UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

z  dnia 08.03.2022r. 

w sprawie: zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez studentów                                                 
w Uniwersytecie Rzeszowskim  

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym  i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478 z późn.zm.) oraz § 30 ust 3 Statutu Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (tekst jednolity - Uchwała nr 96/09/2021 Senatu Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z dnia 30.09.2021r.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa zasady i tryb odbywania przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
szkolenia bibliotecznego. 

§ 2 

1. Studenci rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Rzeszowskim odbywają szkolenie 
biblioteczne jednorazowo w pierwszym semestrze nauki.  

2. Szkolenie przeprowadzane jest w trybie nauczania na odległość (e-learning).  
3. Za odbycie szkolenia bibliotecznego nie przypisuje się punktów ECTS.  

§ 3 

1. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu odbywania szkolenia określa załącznik do 
Zarządzenia.  

2. Za przygotowanie, aktualizację materiałów szkoleniowych oraz testu 
sprawdzającego odpowiadają pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 
28.09.2015 r. w sprawie: zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez 
studentów w Uniwersytecie  Rzeszowskim. 

2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 14 marca 2022 r.  
 

REKTOR 

       UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

                  Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 



       

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 32/2022  

 

Zasady odbywania szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

1. Szkolenie i jego zaliczenie jest przeprowadzane w formie kształcenia na odległość                         

(e-learning).  

2. Studenci rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Rzeszowskim odbywają szkolenie 

biblioteczne jednorazowo w pierwszym semestrze nauki.  

3. Szkolenie jest otwarte i dostępne dla wszystkich na dedykowanej stronie internetowej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego https://szkoleniebur.ur.edu.pl.  

4. Test sprawdzający znajduje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce Egzaminy.  

5. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 70% poprawnych odpowiedzi na zadane 

pytania sprawdzające.  

6. Dziekanat właściwego Kolegium jest  zobowiązany do poinformowania studentów                         

o formie i obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego w wyznaczonym terminie. 

                   

       REKTOR 

       UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

                  Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 

 

 


