
 

 

 

 
 

Poz. 44 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 

 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zarządzeń i innych aktów wydanych przez Dziekana Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Dziekana Wydziału Nauk Politycznych  

i Studiów Międzynarodowych, które utraciły moc prawną  

 

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 26 czerwca 2019 r. poz. 190)  zarządzam, co następuje: 

§1 

 Niniejszym, ogłaszam że zarządzenia oraz inne akty prawne wydane przez Dziekana 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Dziekana Wydziału Nauk Politycznych  

i Studiów Międzynarodowych zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia utraciły moc prawną 

w wyniku upływu czasu lub w wyniku dezaktualizacji z powodu zmian w systemie prawa na 

Uniwersytecie Warszawskim.  

§2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dziekan WNPSM: dr hab. Daniel Przastek 

  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH 
I STUDIÓW MIĘDYNARODOWYCH 

 



Załącznik nr 1 

z dnia 29.06.2021  do Zarządzenia Dziekana nr 8/2021  

 
 

 

 
 

1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia  

1 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów na 

Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych utraciło moc prawną w dniu wejścia  

w życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW. 

 

2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia  

1 października 2008 r. w sprawie utworzenia wydziałowej komisji dydaktycznej 

utraciło  moc prawną w dniu wejścia w życie uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW. 

 

3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia  

1 października 2008 r. w sprawie powołania wydziałowego zespołu zapewnienia 

jakości kształcenia  utraciło  moc prawną w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW § 46 ust. 8. 

 

4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW  

z dnia 1 października 2008 r. w sprawie trybu składania wniosków o indywidualny tok  

studiów utraciło moc prawną w dniu wejścia Uchwały nr 441  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW § 46 ust. 8. 

 

5. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia  

2 lutego 2010 r. utraciło   moc prawną w dniu wejścia w życie Zarządzenia 120 

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania 

pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.  

 

 



6. Zarządzenie Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie sesji egzaminacyjnej semestru letniego utraciło  moc 

prawną w dniu wejścia w życie kolejnego kalendarza akademickiego  

ustalonego w postanowieniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

7. Zarządzenie nr 1/9 z dnia 11 września 2012 w sprawie ustalenia zasad zaliczenia  

i zwolnienia udziału w niektórych zajęciach studentów uczestniczących w pracach 

badawczych utraciło  moc prawną w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441 Senatu 

Uniwersytetu Warszawskiego 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

studiów UW. 

8. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zaliczenia studentowi 

części zajęć jako przedmioty równoważne utraciło   moc prawną w dniu wejścia w 

życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW.  

 

9. Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie stosowania systemu 

Plagiat.pl na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych utraciło  moc prawną  

w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia RS na UW § 46 ust. 8. 

 

10. Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  

nr 7/2013 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie 

stosowania systemu Plagiat.pl na  Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

utraciło   moc prawną w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW. 

 

11. Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wpisywania ocen do 

systemu USOS na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych utraciło   moc 

prawną  

w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów UW. 

 



12. Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

związanych z przystąpieniem do egzaminów utraciło   moc prawną w dniu wejścia  

w życie Zarządzenie nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 7 września 

2020 r.  w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021. 

 

13. Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie sporządzenia recenzji prac 

dyplomowych oraz aktualizacji sylabusa utraciło   moc prawną w dniu wejścia w życie 

Zarządzenia nr 143  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na  

Uniwersytecie Warszawskim, załącznik nr 1  §4 ust. 2 pkt. 1. 

 

14. Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie archiwizacji prac 

dyplomowych utraciło   moc prawną w dniu wejścia w życie Zarządzenia nr 120 

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania 

pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. 

 

15. Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  

nr 7/2013 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie 

stosowania systemu Plagiat.pl na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z 

dnia 26 września 2013 r., utraciło  moc prawną w dniu wejścia w życie  

Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia RS na UW §46 ust. 8. 

 

16. Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie stosowania systemu 

Plagiat.pl na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych utraciło   moc prawną  

w dniu wejścia w życie Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia RS na UW § 46 ust. 8. 

 

17. Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uprawnień i obowiązków 

Zastępców Dyrektora do spraw dydaktycznych utraciło  moc prawną w dniu wejścia  

w życie Uchwały Rady Wydziału nr 54 z dnia 20 marca  

2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału. 

 



18. Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany organizacji 

semestru letniego w roku akademickim 2014/2015 utraciło moc prawną na podstawie 

postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 na UW. 

 

19. Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedury 

dochodzenia i obsługi należności z tytułu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych utraciło moc prawną w dniu wejścia w życie Zarządzenia nr 63 

Rektora UW z 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności w UW. 

 

20. Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad przeliczania opłaty za 

studia wyrażonej w euro na złote utraciło moc prawną w dniu wejścia  

w życie pisma Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia z Biura Spraw 

Studenckich, sygnatura BSS-4414-Cudz-153/2018 z dnia 30 maja 2018 r.  

 w sprawie wprowadzenia nowego systemu Płatności (USP-FK). 

 

21. Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przekazania obowiązków 

dyrektora administracyjnego utraciło moc prawną w dniu wejścia  

w życie Zarządzenia nr 1 Rektora UW z dnia 2 stycznia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 

 

22. Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zakresu spraw 

rozpatrywanych przez Wicedyrektorów do spraw dydaktycznych oraz Kierowników 

Studiów utraciło   moc prawną w dniu wejścia w życie Uchwały Rady Wydziału nr 54  

z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału. 

 

Dziekan WNPSM: dr hab. Daniel Przastek 

 

 
 

 


