
Zarz^dzenie nr 2/09/2021
Prodziekana ds. studenckich

Wydziatu 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 Uniwersytetu Warszawskiego

w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie Zarz^dzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu 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)

1.
§1

Ksztatcenie na Wydziale Prawa i Administracji UW prowadzi si? w trybie
stacjonarnym (w bezposredniej obecnosci uczestnikow procesu ksztafcenia), w
szczegolnosci w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci okreslonych w § 9 Zarz^dzenia nr
Ill Rektora Uniwersytetu 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 zgod^ Prodziekana ds. studenckich (Kierownika Jednostki
Dydaktycznej), zaj^cia mog^ bye prowadzone w trybie zdalnym.

§2
Zarz^dzenie okresla narz^dzia informatyczne oraz formy prowadzenia zaj?c w trybie
zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w roku akademickim 2021/2022:

1) na kierunku Prawo - stadia stacjoname;
2) na kienmku Prawo - stadia niestacjoname;
3) na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia, stacjoname;
4) na kienmku Administracja - studia dmgiego stopnia stacjoname;

na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia, niestacjoname (zaoczne);
na kiemnku Administracja - stadia dmgiego stopnia niestacjoname (zaoczne);
na kiemnku Prawo finansowe i skarbowosc;
na kierunku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia pierwszego stopnia,
staqoname;

na kierunku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna - studia drugiego stopnia,
niestacjoname;

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

Prawa i Administracji UW.

§3
Przy organizacji zaj?c dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym uwzgl^dnia si^
rekomendacje okreslone w uchwale nr 28 Uniwersyteckiej Rady ds. Ksztalcenia z dnia 3
wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji zaj^c dydaktycznych prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtosc (DRUK z 2021 r. poz. 28).

5)
6)
7)
8)

9)
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§4
Na Wydziale Prawa i Administracji UW powoluje si^ Koordynatora ds. zaj^c, egzaminow i
zaliczen w trybie zdalnym.

§5
1. Na kiemnku Prawo (studia stacjoname i niestacjoname) do prowadzenia zaj^c w

bybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w roku akademickim 2021/2022 stosuje
si? nast^puj^ce narz^dzia informatyczne:

1) wyk-tady kursowe - Zoom;
2) wyklady ograniczone - Google Meet;
3) cwiczenia - Google Meet;
4) seminaria - Google Meet;
5) seminaria specjalizacyjne - Google Meet;
6) warsztaty - Google Meet;
7) zaj^cia w blokach - Google Meet.

2. Zaj^cia zdalne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-7, odbywaj^ si? w formie
synchronicznej w kontakcie prowadz^cego zaj^cia z ich uczestnikami w czasie
rzeczywistym z wyj^tkiem wykladow kursowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,
ktore odbywaj^ si? w formie synchronicznej oraz asynchronicznej - umozliwiaj^cej
uczestnikom odtworzenie materiatu udost^pnionego przez prowadz^cego zaj^cia, w
terminie 7 dni od dnia okreslonego w planie zaj^c dla danego wykladu.

3. W przypadku zaj^c w blokach specjalistycznych, ktore rownoczesnie $4 zaj^ciami
ogolnouniwersyteckimi, na ktorych 4czna liczba studentow przekracza 100 osob,
stosuje si? narz^dzie informatyczne w postaci Zoom.

§6
1. Na kierunku Administracja (shidia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w

formie stacjonamej) do prowadzenia zaj^c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1
ust. 2, w roku akademickim 2021/2022, stosuje si^ nast^puj^ce narz^dzia
informatyczne:

1) wyktady kursowe - Zoom;
2) cwiczenia - Google Meet;
3) seminaria - Google Meet;
4) wyktady specjalizacyjne i konwersatoria - Google Meet.

2. Zaj^cia zdalne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, odbywaj^ si^ w formie
synchronicznej w kontakcie prowadz^cego zaj^cia z ich uczestnikami w czasie
rzeczywistym z wyj^tkiem wyktadow kursowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,
ktore odbywaj4 si? w formie synchronicznej oraz asynchronicznej - umozliwiaj^cej
uczestnikom odtworzenie materialu udost^pnionego przez prowadzqcego zaj?cia, w
terminie 7 dni od dnia okreslonego w planie zaj^c dla danego wyktadu.

§7
1. Na kiemnku Administracja (studia pierwszego i dmgiego stopnia prowadzone w

fonnie niestacjonamej - zaoczne) do prowadzenia zaj^c w trybie zdalnym, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2, w roku akademickim 2021/2022, stosuje si$ nast?pujqce narz?dzia
informatyczne:

1) wyklady kursowe - Google Meet;
2) cwiczenia - Google Meet;
3) seminaria - Google Meet;
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4) wyktady specjalizacyjne i konwersatoria - Google Meet.
2. Zaj?cia, o ktorych mowa w ust. 1, odbywaj^ si? w formie synchronicznej w kontakcie

prowadzqcego zaj^cia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym..

§8
1. Na kiemnku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna (studia pierwszego stopnia,

stacjoname) do prowadzenia zaj^c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w
roku akademickim 2021/2022, stosuje si? nast^puj^ce narz^dzia informatyczne:

1) wyktady kursowe - Google Meet;
2) cwiczenia - Google Meet;
3) seminaria - Google Meet;
4) wyk-tady swobodnego wyboru i konwersatoria — Google Meet;
5) warsztaty - Google Meet

2. Zaj?cia, o ktorych mowa w ust. 1, odbywaj^ si? w formie synchronicznej w kontakcie
prowadzqcego zaj^cia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.

§9
1. Na kierunku Samorz^d terytorialny i polityka regionalna (studia dmgiego stopnia,

niestacjonarne) do prowadzenia zaj?c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
w roku akademickim 2021/2022, stosuje si? nast^puj^ce narz^dzia informatyczne:

1) wyktady kursowe - Google Meet;
2) cwiczenia - Google Meet;
3) seminaria - Google Meet;
4) wyklady swobodnego wyboru i konwersatoria - Google Meet;
5) warsztaty - Google Meet.

2. Zaj?cia, o ktorych mowa w ust. 1, odbywaj^ si? w formic synchronicznej w kontakcie
prowadzqcego zaj^cia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.

§10
Na kienmku NOHA do prowadzenia zaj^c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w
roku akademickim 2021/2022, stosuje si? narz^dzie informatyczne w postaci Zoom oraz
Google Meet w zaleznosci od charaktem zaj^c. 0 zastosowaniu okreslonego narz^dzia
informatycznego do konkretnych zaj?c decyduje Kierownik kierunku NOHA.

§11
W Szkolach prawa obcego do prowadzenia zaj?c w formie zdalnej, o ktorych mowa w § 1
ust. 2, w roku akademickim 2021/2022, stosuje si? narz^dzie infonnatyczne Zoom. Zaj^cia
s^ prowadzone synchronicznie.

§12
W Klinice Prawa do prowadzenia zaj?c w formie zdalnej, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w
roku akademickim 2021/2022, stosuje si? narz^dzie infonnatyczne Google Meet. Zaj^cia s^
prowadzone synchronicznie.

§13
Na studiach podyplomowych prowadzonych lub wspotprowadzonych przez Wydzial Prawa i
Administracji UW do prowadzenia zaj?c w trybie zdalnym, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, w
roku akademickim 2021/2022, stosuje si^ narz^dzie informatyczne w postaci Zoom oraz
Google Meet w zaleznosci od charaktem zaj^c. 0 zastosowaniu okreslonego narz^dzia
informatycznego do konkretnych zaj^c decyduje Kierownik studiow podyplomowych.
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§14
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, Prodziekan ds. studenckich (Kierownik
Jednostki Dydaktycznej), na wniosek prowadz^cego zaj^cia, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim, moze postanowic
o wykorzystaniu innego narz^dzia do prowadzenia zaj^c niz okreslone w § 5-13.

§15
Zaj^cia dydaktyczne w trybie zdalnytn, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, odbywaj^ si$ w
terminach okreslonych w planie zaj^c na danym kierunku studiow.

§16
1. Weryfikacj^ osiqgni^tych efektow uczenia si^, w szczegolnosci egzaminy i zaliczenia

konczqce 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 brak jest mozliwosci weryfikacji osi^gni^tych efektow uczenia si? w
trybie stacjonarnym (w bezposredniej obecnosci prowadz^cego i uczestnikow).

3. Szczegotowe zasady przeprowadzania egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym, o
ktorych mowa w ust. 2, okreslaj^ § 10-13 Zarz^dzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 16 wrzesnia 2021 roku w sprawie organizacji zaj^c
dydaktycznych, egzaminow i zaliczen w trybie zdalnym (M^onitor UW z 2021 r. poz.
222).

§17
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 pazdziemika
2021 r.

t^RODZIEKAfs u\ ^ i uucisCKlC^
Wydziatu Pr^v'a i Administracji U^

/fr A^drzej Bielecki
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