
Informacja nt. zasad organizacji zdalnego procesu kształcenia w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021 na WNPiSM UW 

 Na podstawie Zarządzenia nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia trwające w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zostały przeniesione w tryb zdalny. Początkowo władze 

UW i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zakładały, że taka decyzja ma charakter czasowy i zajęcia 

powrócą do trybu w salach. W związku jednakże z faktem rozwoju epidemii i zagrożeniami z niej płynącymi, 

Rektor UW wydał Zarządzenie nr 206 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  Na jego podstawie, określono zasady organizacji 

kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: 

1) na studiach pierwszego stopnia; 

2) na studiach drugiego stopnia; 

3) na jednolitych studiach magisterskich; 

4) na studiach doktoranckich; 

5) w szkołach doktorskich; 

6) na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach. 

 Zgodnie z brzmieniem par. 2 Zarządzenia Rektora UW nr 206, zajęcia dydaktyczne są prowadzone w 

trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś weryfikację osiągniętych 

efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, prowadzi się w trybie zdalnym 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 W przypadkach szczególnych, wymagających bezpośredniego kontaktu prowadzącego z 

uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, zajęcia 

dydaktyczne w całości lub w części mogą być prowadzone w obiektach UW Uniwersytetu Warszawskiego z 

zachowaniem wymogów higieniczno- sanitarnych. W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze 

laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych. Podobne rozwiązania przewiduje 

się dla szczególnych przypadków weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz obron prac 

dyplomowych, które co do zasady, zgodnie z par. 6 Zarządzenia Rektora UW nr 206, przeprowadza się w 

trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady składania pracy 

dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym regulują przepisy Zarządzenia nr 

120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania 

egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.  

 W związku z przyjętymi zasadami kształcenia na UW w semestrze zimowym 2020/2021, Rektor UW 

powołał w czerwcu 2020 r. zespół, który wypracował Rekomendacje dla nauczycieli akademickich i 

kierowników jednostek dydaktycznych na UW “Zajęcia w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/2021”.  

 21 września 2020 r. Kierownik Jednostki Dydaktycznej wydała Informację w sprawie formy realizacji 

zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach studiów 

administrowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, natomiast 30 września 
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2020 r. Informację w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w trybie zdalnym. 

 23 września 2020 r. zaś Rada Dydaktyczna na WNPiSM przyjęła uchwały dla poszczególnych 

kierunków studiów w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (odpowiednia uchwała odnosząca się do kierunku 

stosunki międzynarodowe nosi numer 59/2020; zob. też Załącznik nr 1. do uchwały nr 59/2020). Na tej 

podstawie Kierownik Jednostki Dydaktycznej, określiła jednolite narzędzia informatyczne do prowadzenia 

zajęć zdalnych w formie synchronicznej i asynchronicznej w semestrze zimowym bieżącego roku 

akademickiego. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym jest 

wideokonferencja odbywana w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć (zajęcia synchroniczne). Zasady 

prowadzenia zajęć w semestrze zimowym zostały wypracowane przy aktywnym udziale Samorządu 

Studenckiego, który zgłaszał uwagi i postulaty począwszy od realizacji kształcenia w trybie zdalnym po 

wydaniu przez Rektora UW Zarządzenia nr 50 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie 

klarownych i spójnych wytycznych w zakresie sprawdzania efektów uczenia się umożliwi uspójnienie form i 

podniesie efektywność zaliczeń i egzaminów z przedmiotów w sytuacji kształcenia zdalnego w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

 Do zajęć w formie zdalnej wykorzystywane są narzędzia Google GSuite -Google Meet oraz Google 

Classroom, a także Zoom. UW wykupił licencję Zoom dla pracowników i studentów. Uniwersytet posiada 

ogólnouniwersytecką pla`ormę e-learningową Kampus haps://kampus.come.uw.edu.pl/. W związku z 

pandemią i wzrostem wykorzystania tego narzędzia uniwersytet uruchomił dodatkową pla`ormę kampus-

student2.ckc.uw.edu.pl Do przeprowadzenia egzaminów zdalnych wykorzystywana jest odrębna pla`orma 

Kampus egzaminy haps://kampus-egzaminy.ckc.uw.edu.pl/. Narzędzia te były jedynie uzupełniająco 

wykorzystywane przed pandemią, obecnie, jak zaznaczono, stanowią podstawę prowadzenia zajęć w trybie 

zdalnym. 

 W związku z koniecznością zapewnienia kadrze dydaktycznej oraz studentom w okresie pandemii  i 

pracy zdalnej możliwości realizacji procesu dydaktycznego w sposób spójny i niezakłócony, władze WNPiSM 

podjęły decyzje o zakupie dodatkowego sprzętu komputerowego (60 laptopów) do wypożyczenia dla 

pracowników, a także o zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć z sal wykładowych, przy zachowaniu 

wymogów reżimu sanitarnego. Zapewniono również miejsce do nauki dla studentów.  

 W związku z pandemią zostały również zmienione zasady obsługi studentów na WNPiSM. Sprawy 

studenckie rozpatrywane są zdalnie - przez USOS, pocztę elektroniczna oraz poprzez korespondencję 

przesyłaną pocztą tradycyjną. Sekcja studencka i pozostałe Sekcje na WNPiSM pracują zgodnie z 

Zarządzeniem nr 5/2020 Dziekana WNPiSM z 28 września 2020 r. Dotyczącym funkcjonowania Wydziału od 

dn. 28 września do odwołania. Par. 3 Zarządzenia nr 5/2020 Dziekana WNPiSM odnosi się do kwesbi 

dydaktycznych.  

 Nadzór nad realizacją kształcenia na kierunkach administrowanych przez WNPiSM na Wydziale 

sprawuje Prodziekan ds. Studenckich, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Jednostki Dydaktycznej, 

przy współpracy ze strony Dziekana WNPiSM, pełniącego funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz  

przy wsparciu ze strony Dyrektora Administracyjnego WNPiSM.
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