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Zarządzenie nr 1/02/2021  

Prodziekana ds. studenckich 

Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji kształcenia na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego 

2020/2021 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 

roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

(Monitor UW poz. 10) 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zasady kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 

1) na kierunku Prawo –  studia stacjonarne; 

2) na kierunku Prawo – studia niestacjonarne; 

3) na kierunku Administracja – studia pierwszego stopnia, stacjonarne; 

4) na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia stacjonarne; 

5) na kierunku Administracja – studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne); 

6) na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne); 

7) na kierunku Prawo finansowe i skarbowość; 

8) na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna – studia pierwszego stopnia, 

stacjonarne; 

9) na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna – studia drugiego stopnia, 

niestacjonarne; 

10) na kierunku NOHA; 

11) w szkołach prawa obcego; 

12) w Klinice Prawa WPiA UW. 

 

§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

2. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia 

kończące zajęcia, prowadzi się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prodziekana ds. studenckich (Kierownika 

Jednostki Dydaktycznej), weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w części lub 

całości może zostać przeprowadzona w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z 

zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwanych 

dalej „wymogami higieniczno-sanitarnymi”. 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 
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2. Szczegółowe zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego w trybie zdalnym określa Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu 

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

przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. 

poz. 255 ze zm.). 

3. W uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki 

Dydaktycznej) może postanowić o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w 

obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-

sanitarnych. 

 

§ 4 

1. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się zdalnie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prodziekana ds. studenckich 

(Kierownika Jednostki Dydaktycznej), konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą 

odbywać się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów 

higieniczno-sanitarnych.   

3. Nauczyciel akademicki odbywa dyżury dydaktyczne w stałych, uprzednio 

ogłoszonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów dniach i godzinach.  W 

przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w stałym terminie, 

nauczyciel akademicki przeprowadza konsultację po otrzymaniu pocztą elektroniczną 

prośby o jej odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zajęć. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 22 lutego 2021 r. 


