
Zarz^dzenie nr 1/09/2021
Prodziekana ds. studenckich

Wydziatu Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 30 wrzesnia 2021 r.

w sprawie szczegolowych zasad organizacji ksztakenia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie Zarz^dzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 wrzesnia
2021 roku w sprawie organizacji ksztatcenia w roku akademickim 2021/2022

(Monitor UW z 2021 r. poz. 223)

§1
Ksztalcenie na Wydziale Prawa i Administracji UW prowadzi si^ w trybie stacjonarnym (w
bezposredniej obecnosci uczestnikow procesu ksztatcenia), w szczegolnosci w obiektach
Uniwersytetu Warszawskiego.

§2
Zarz^dzenie okresla zasady ksztatcenia w roku akademickim 2021/2022:

1) na kiemnku Prawo - stidia stacjoname;
2) na kiemnku Prawo - studia niestacjoname;
3) na kiemnku Administracja - stadia pierwszego stopnia, stacjoname;
4) na kiemnku Administracja - studia dmgiego stopnia stacjoname;
5) na kierunku Administracja - stadia pierwszego stopnia, mestacjoname (zaoczne);
6) na kierunku Adminisfa-acja - stadia dmgiego stopnia niestacjoname (zaoczne);
7) na kierunku Prawo fmansowe i skarbowosc;
8) na kieruiiku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia pienvszego stopnia,

stacjoname;
9) na kiemnku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia dmgiego stopnia,

mestaqoname;
10)nakiemnkuNOHA;
11) w szkolach prawa obcego;
12) w Klinice Prawa WPiA UW;
13)na studiach podyplomowych prowadzonych lub wspotprowadzonych przez Wydziat

Prawa i Administracji UW.

§3
1. Zaj^cia dydaktyczne s^ prowadzone w trybie stacjonamym.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci okreslonych w § 9 Zarz^dzenia nr

Ill Rektora Uniwersytehi Warszawskiego z dnia 16 wrzesnia 2021 roku w sprawie
organizacji zaj$c dydaktycznych, egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym (Monitor
UW z 2021 r. poz. 222), za zgodq Prodziekana ds. studenckich (Kierownika Jednostki
Dydaktycznej), zaj^cia mog4 bye prowadzone w trybie zdalnym.

3. Zaj^cia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzonych lub
wspotprowadzonych przez Wydziat Prawa i Administracji UW odbywaj^ si? w
formie okreslonej przez Kierownika studium podyplomowego w trybie stacjonamym
albo zdalnym.

4. Zasady prowadzenia zaj^c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w ust. 213, reguluje
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Zarz^dzenie nr 2/02/2021 Prodziekana ds. sfaidenckich Wydziahi Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 wrzesnia 2021 r. w sprawie
organizacji zaj^c dydaktycznych, egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytefti Warszawskiego w roku akademickim
2021/2022

§4
1. Weryfikacj? osic|gni?tych efektow uczenia si?, w szczegolnosci egzaminy i zaliczenia

koncz^ce zaj^cia, prowadzi si^ w trybie stacjonamym (w bezposredniej obecnosci
prowadz^cego i uczestnikow).

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgod^ Prodziekana ds. studenckich (Kierownika
Jednostki Dydaktycznej), w szczegolnosci w przypadku weryfikacji osi^gni^tych
efektow uczenia si^ w formie ustnej, mozliwe jest przeprowadzenie weryfikacji
efektow uczenia si? w trybie zdalnym, o ile formula egzaminu lub zaliczenia wyklucza
mozliwosc nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu. Niniejszy
przepis ma zastosowanie w szczegolnosci do sytuacji, w ktorych obiektywnie brakjest
mozliwosci weryfikacji osi^gni^tych efektow uczenia si? w trybie stacjonamym (w
bezposredniej obecnosci prowadz^cego i uczestnikow).

3. Zasady weryfikacji osi^gni^tych efektow uczenia si^ w trybie zdalnym, o ktorych
mowa w ust. 2, reguluje Zarz^dzenie nr 2/02/2021 Prodziekana ds. studenckich
Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 wrzesnia
2021 r. w sprawie organizacji zaj^c dydaktycznych, egzaminow i zaliczen w trybie
zdahiym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku
akademickim 2021/2022.

§5
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza si^ w trybie stacjonamym.
2. W uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki

Dydaktycznej), na wniosek kieruj^cego prac^ dyplomow^, moze zdecydowac o
przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdahiym.

3. Szczegotowe zasady sktadania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu
dyplomowego w trybie zdalnym okresla Zarz^dzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 5 czenvca 2020 roku w sprawie skladania pracy dyplomowej i
przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (tekstjedn. Monitor UW
z2020r.poz.387).

§6
1. Konsultacje i dyzury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywajq si?

stacjonamie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.
2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, za zgod^ Prodziekana ds. studenckich

(Kierownika Jednostki Dydaktycznej), konsultacje i dyzury dydaktyczne mogq
odbywac si? w trybie zdalnym. Niniejszy przepis ma zastosowanie w szczegolnosci
do sytuacji, w ktorych obiektywnie brakjest mozliwosci przeprowadzenia konsultacji
lub dyzurow dydaktycznych stacjonamie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Nauczyciel akademicki odbywa dyzury dydaktyczne w statych, uprzednio
ogtoszonych w Uniwersyteckim Systemic Obslugi Studiow dniach i godzinach. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia konsultacji w statym terminie,
nauczyciel akademicki przeprowadza konsultacj^ po otrzymaniu poczt^ elektroniczn^
prosby ojej odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zaj^c.
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§6
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 pazdziemika
2021 r.

t<UU^.KAl^)S.b'lUDENUUC}l
•/ydziatu Pra^^ i

dr An^rzej Bielecki

^
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