
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 

PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH – 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ 

WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania  

od 1 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. na Wydziale Nauk Politycznych  

i Studiów Międzynarodowych 

 

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) oraz § 6, § 7, § 8, § 12, § 15 Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, 

egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach studiów: bezpieczeństwo 

wewnętrzne, european politics and economics, europeistyka – integracja europejska, 

europeistyka (II stopień), organizowanie rynku pracy, politologia, polityka społeczna, 

stosunki międzynarodowe, studia euroazjatyckie, undergraduate programme in 

international relations, undergraduate programme in political science, graduate 

programme in international relations, graduate programme in political science zostają 

czasowo, w dniach 01-14.12.2021 r.,  przeniesione do trybu zdalnego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego zajęcia, 

Prodziekan ds. studenckich - Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) WNPSM może 

wydać zgodę na prowadzenie zajęć lub konsultacji w trybie stacjonarnym.  

 

§ 2 

1. Zajęcia zdalne odbywają się synchronicznie, tzn. w terminach określonych  

w planie zajęć. 
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2. Zaliczenia i egzaminy przeprowadza się zdalnie. W uzasadnionych przypadkach 

KJD może wyrazić zgodę na stacjonarną formę zaliczenia lub egzaminu na wniosek 

prowadzącego zajęcia.  

3. Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie. Na uzasadniony wniosek 

promotora, KJD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego 

zdalnie. 

4. Konsultacje dla studentów prowadzone są zdalnie lub – zgodą KJD, na wniosek 

prowadzącego konsultacje – stacjonarnie.  

5.   Do prowadzenia zajęć, konsultacji, egzaminów i zaliczeń wyłącznie w trybie 

zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne: 

- narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej 

„Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

- narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”,  

w tym w szczególności narzędzie Google Meet; 

- narzędzie „Zoom”; 

- na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia KJD może dopuścić wykorzystanie 

innego narzędzia informatycznego, w zgodzie z § 12 Zarządzenia nr 111 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. 

6. Za przeprowadzenie zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz konsultacji ze studentami z 

wykorzystaniem narzędzia informatycznego odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia, 

zaliczenie, egzamin lub konsultacje. W tym celu prowadzący zajęcia informuje z 

minimum 3-dniowym wyprzedzeniem studentów o formie zajęć oraz 

wykorzystywanym w tym celu narzędziu informatycznym. 

7. Na wniosek KJD, Dziekan WNPSM (Kierownik Jednostki Organizacyjnej)  

udostępnia pomieszczenie w ramach zasobów WNPSM wyposażone  

w odpowiednią infrastrukturę informatyczną umożliwiającą prowadzenie zajęć, 

konsultacji, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, zgodnie z § 15 Zarządzenia nr 

111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021 r. 

 

 

dr hab. Maciej Raś 

Prodziekan ds. studenckich WNPSM 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNPSM 


