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Zarządzenie nr 4/11/2021  

Prodziekana ds. studenckich 

Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

w sprawie czasowego  przeniesienia zajęć  do  trybu zdalnego z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Na podstawie § 3 ust. 4 Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 

września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 

(Monitor UW z 2021 r. poz. 223) 

zmienionego  

Zarządzeniem nr 140 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w 

sprawie zmiany zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia  

w roku akademickim 2021/2022 

(Monitor UW z 2021 r. poz. 283) 

 

§ 1 

W okresie od 29 listopada 2021 roku do 12 grudnia 2021 roku wszystkie zajęcia prowadzone 

na Wydziale Prawa i Administracji UW zostają czasowo przeniesione do trybu zdalnego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

  

§ 2 

Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym określa Zarządzenie nr 2/9/2021 w 

sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 

2021/2022 

 

§ 3 

Prodziekan ds. studenckich (kierownik jednostki dydaktycznej) może postanowić o 

przeprowadzeniu zajęć w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów 

higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 4 

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

2. 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.   

 

§ 5 

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. Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) może postanowić o 

przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego 

z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 29 listopada 

2021 r. 


