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Poz. 238 

ZARZĄDZENIE NR 107 

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki 
I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
911), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 
2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW 
z 2020 r. poz. 236), wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia, 
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wprowadza się 
zasady odbywania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń  
i egzaminów zgodnie z ust. 2-14. 

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, z zastrzeżeniem ust. 3, są prowadzone  
w trybie zdalnym. 

3. Zajęcia praktyczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, mogą być prowadzone w obiektach 
Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z harmonogramami wprowadzonymi przez 
kierowników jednostek dydaktycznych w porozumieniu z kierownikami jednostek 
organizacyjnych, które realizują właściwe kierunki studiów. Harmonogramy powinny 
być przygotowane w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych zarówno 
w trakcie trwania zajęć, jak i przerw pomiędzy nimi. 
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4. Harmonogram zajęć dydaktycznych, które dotychczas nie były 
prowadzone w trybie zdalnym, kierownik jednostki dydaktycznej ogłasza niezwłocznie 
po jego zaopiniowaniu przez właściwy organ samorządu studentów. 

5. Studenckie praktyki zawodowe, które nie mogą być zrealizowane  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą być zrealizowane 
w innym trybie w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych. 

6. Zawiesza się organizację studenckich obozów i szkół letnich, o ile nie są 
realizowane w trybie zdalnym. 

7. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowania materiałów 
dydaktycznych umożliwiających realizację procesu kształcenia studentów w trybie 
zdalnym oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

8. Zobowiązuje się studentów do uczestniczenia we wszystkich zajęciach 
objętych programem studiów prowadzonych w trybie zdalnym metodami i technikami 
kształcenia na odległość. 

9. Zajęcia, zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe 
przeprowadza się zgodnie z  zasadami organizacji roku akademickiego określonymi 
w  postanowieniu nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 187).  

10.  Zawiesza się zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia oraz egzaminy 
dyplomowe odbywające się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, które 
wymagają bezpośredniego kontaktu studentów i nauczycieli akademickich.  

11. Zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia przeprowadza się 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jej rejestrację. Szczegółowe 
zasady w tym zakresie określa zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów 
i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 186). 

12. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie zdalnym  
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 
egzaminu oraz jego rejestrację. 

13.  Zobowiązuje się kierowników jednostek dydaktycznych do organizacji 
i nadzorowania procesu kształcenia oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów 
kończących zajęcia w trybie zdalnym. 

14. Egzaminy z języków obcych przeprowadza się zgodnie z uchwałą  
nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji 
egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia 
sanitarne związane z sytuacją pandemii ogłoszonej w odrębnym komunikacie  
na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.”; 
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2) po § 3 dodaje się § 3a-§ 3c w brzmieniu: 

„§ 3a 

1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 na studiach doktoranckich oraz 
w szkołach doktorskich wprowadza się zasady odbywania zajęć dydaktycznych oraz 
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia zgodnie z ust. 2-10.  

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym. 

3. Harmonogram zajęć dydaktycznych, które dotychczas nie były 
prowadzone w trybie zdalnym, odpowiednio kierownik studiów doktoranckich lub 
dyrektor szkoły doktorskiej ogłasza niezwłocznie po jego zaopiniowaniu przez 
właściwy organ samorządu doktorantów. 

4. Zawiesza się organizację doktoranckich obozów i szkół letnich, o ile nie są 
realizowane w trybie zdalnym. 

5. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowania materiałów 
dydaktycznych umożliwiających realizację procesu kształcenia doktorantów w trybie 
zdalnym oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

6. Zobowiązuje się doktorantów do uczestniczenia we wszystkich zajęciach 
objętych odpowiednio programem kształcenia lub programem studiów doktoranckich 
prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość. 

7. W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 
określonych odpowiednio w programie kształcenia lub programie studiów 
doktoranckich odbywa się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

8. Zawiesza się zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia w obiektach 
Uniwersytetu Warszawskiego, które wymagają bezpośredniego kontaktu 
doktorantów i nauczycieli akademickich. 

9. Kierownicy studiów doktoranckich lub dyrektorzy szkół doktorskich  
co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informują doktorantów o formie 
odpowiednio zaliczenia lub egzaminu kończącego zajęcia w trybie zdalnym oraz 
narzędziu informatycznym wykorzystywanym do jego przeprowadzenia. 

10. Zobowiązuje się kierowników studiów doktoranckich i dyrektorów szkół 
doktorskich do organizacji i nadzorowania procesu kształcenia oraz przeprowadzania 
zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia w trybie zdalnym. 

§ 3b 

1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 egzaminy doktorskie  
w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie 
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny 
dodatkowej i obcego języka nowożytnego mogą być przeprowadzane wyłącznie  
w trybie zdalnym. Przebieg egzaminu utrwala się w celu sporządzenia z niego 
protokołu. 

2. Do końca roku akademickiego 2019/2020 egzaminy z dyscypliny naukowej 
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu  
30 września 2019 r. mogą być przeprowadzane wyłącznie w trybie zdalnym. 
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3. Do końca roku akademickiego 2019/2020 obrony rozpraw doktorskich  
i kolokwia habilitacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie w trybie zdalnym. 

§ 3c 

1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 zawiesza się kształcenie  
na studiach podyplomowych prowadzone w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o realizacji 
procesu kształcenia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020  
w trybie zdalnym. Przepisy § 3a ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. 

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do nadzorowania 
procesu kształcenia na studiach podyplomowych oraz przeprowadzania zaliczeń  
i egzaminów kończących zajęcia w trybie zdalnym.”; 
3) w § 6: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego 

wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy 
studiów podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio 
właściwemu: 
1) dyrektorowi szkoły doktorskiej – w przypadku doktorantów kształcących się  

w szkole doktorskiej; 
2) kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestników studiów 

doktoranckich; 
3) kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów; 
4) kierownikowi jednostki organizacyjnej – w przypadku słuchaczy studiów 

podyplomowych. 

4. Dyrektorzy i kierownicy, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są 
przekazać informacje bez zbędnej zwłoki na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.”. 

b) ust. 5 skreśla się. 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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