POZ. 427
ZARZĄDZENIE NR 234
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania
Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.
zm.), zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września
2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu
epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW
z 2020 r. poz. 408 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ilekroć w przepisach wewnątrzuniwersyteckich jest mowa o podpisaniu
dokumentu przez pracownika, uznaje się to za równoważne z potwierdzeniem
złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu.”;
2) w § 17a wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych
studiach magisterskich są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym,
z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 13;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach
podyplomowych oraz kursy i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie
zdalnym, z zastrzeżeniem pkt 3a;”,
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c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zarządzenia:
a) kierownika studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych
na studiach doktoranckich,
b) dyrektora szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych
w szkole doktorskiej,
c) kierownika jednostki organizacyjnej lub innej wyznaczonej przez niego osoby
– w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych oraz
w ramach kursów i szkoleń
– mogą odbywać się zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie
umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia
praktyczne); odpowiednio kierownicy oraz dyrektorzy ogłaszają wykaz tych
zajęć oraz informują o nich ich uczestników w terminie do dnia 23
października 2020 r.;”,
d) pkt 12 skreśla się,
e) po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13) w obiektach sportowych na podstawie zarządzenia dyrektora Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu mogą odbywać się zajęcia wychowania
fizycznego, jeżeli zachowane zostaną wymogi higieniczno-sanitarne. Dyrektor
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ogłasza wykaz tych zajęć oraz
informuje o nich ich uczestników w terminie do dnia 23 października 2020 r.;
14) w obiektach sportowych mogą odbywać się zajęcia sportowe prowadzone przez
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu
Warszawskiego za zgodą dyrektora Klubu wyrażoną w porozumieniu
z dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jeżeli zachowane
zostaną wymogi higieniczno-sanitarne.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: A. Z. Nowak
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