
 
Poz.  

ZARZĄDZENIE NR  KJD/2/2021  

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ 

WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimow ym 2021/22  

 

Na podstawie Zarządzenia nr 211 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń  
w trybie zdalnym Kierownik Jednostki Dydaktycznej zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

na studiach pierwszego stopnia,  na studiach drugiego stopnia, na jednolitych studiach 

magisterskich, na studiach podyplomowych  

1. Zajęcia dydaktyczne typu konwersatoria, ćwiczenia, seminaria na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych są prowadzone w trybie stacjonarnym. Nie 

dopuszcza się prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym.  

2. Wykłady na studiach stacjonarnych prowadzone są w trybie zdalnym. Sposób 

prowadzenia zajęć w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 111 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć 

dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 

222). 

3. Inne zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych mogą być prowadzone w trybie 

zdalnym wyłącznie wyjątkowo, po uzyskaniu akceptacji KJD (załącznik nr 1), jeżeli 

osiągnięte zostaną przewidziane efekty uczenia się, a formuła zajęć gwarantuje, że 

poziom wymagań i jakość zajęć prowadzonych w trybie zdalnym są co najmniej 

ekwiwalentne do zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. Wymiar zajęć w 

ramach pensum pracownika, prowadzonych w trybie zdalnym wymaga akceptacji 

dziekana. 

4. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się prowadzona jest w trybie stacjonarnym 

(w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników).  

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się w formie egzaminu ustnego, możliwe jest przeprowadzenie 

weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym, o ile formuła egzaminu wyklucza 

możliwości nieetycznego uzyskiwania zdawania egzaminu. Zdalny tryb 

przeprowadzenia egzaminu wymaga zgody KJD. 



 
6. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym.  

7. Kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową może 

zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. 

Szczegółowe zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (tekst jednolity: Monitor 

UW z 2020 r. poz. 387 z późn. zm.). 

8. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia 

odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do 

zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.  

9. Zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje bezwzględnie we wszystkich 

wspólnych przestrzeniach (korytarze, toalety, pomieszczenia administracji) budynku 

Wydziału. 

10. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub 

weryfikacji tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

właściwego procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa w 

miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje 

osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.  

11. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.  

12. W przypadku, gdy nieobecność na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie 

stacjonarnym wynika ze skierowania na kwarantannę lub izolację, uznaje się ją za 

usprawiedliwioną. 

13. Student, który zachoruje na COVID 19 zobowiązany jest do natychmiastowego 

powiadomienia o tym Wydziału.  

14. Nauczyciele akademiccy odbywają dyżury dydaktyczne w budynku Wydziału w 

stałych, uprzednio ogłoszonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów dniach i 

godzinach. W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą 

odbywać się w trybie zdalnym. 

15. Powyższe zarządzenie może ulec zmianie w wypadku pogorszenia się sytuacji 

epidemicznej. Rektor może postanowić o prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. 


