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ZARZĄDZENIE 
KIEROWNICZKI JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU AMERYK I EUROPY 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego 
 

Na podstawie zarządzenia nr 140 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 112 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji 
kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W okresie od 6 do 19 grudnia 2021 r. przeniesione czasowo do trybu zdalnego 
zostają: 

1. zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia w Instytucie Ameryk i Europy 
prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym  

2. zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane w Instytucie Ameryk i Europy  

 
§ 2 

1. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się co do zasady w formie 
synchronicznej zgodnie z rozkładem zajęć opublikowanym w Uniwersyteckim 
Systemie Obsługi Studiów. 

2. Aby zapewnić studentom możliwość właściwego uczestniczenia w zajęciach 
czasowo przeniesionych do trybu zdalnego na mocy niniejszego zarządzenia, 
nauczyciel prowadzący zajęcia powinien: 

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma 
„Kampus”; 

2) bezzwłocznie poinformować studentów grupy o narzędziu wybranym do 
prowadzenia zajęć; 



 

 

3) przekazać studentom podstawowe informacje o zasadach korzystania 
z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania 
się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich. 

4. Podczas zajęć prowadzonych w formie synchronicznej musi zostać 
zachowana stała możliwość przekazu obrazu i dźwięku przez prowadzącego i 
uczestników zajęć. 

§ 3 

1. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów 
odbywają się co do zasady w trybie zdalnym. 

2. Nauczyciele akademiccy odbywają dyżury w stałych, uprzednio 
ogłoszonych w USOS lub na stronach jednostki dniach i godzinach z użyciem 
właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). 

3. Za obopólną zgodą nauczyciela akademickiego i studenta konsultacje i 
dyżury mogą się odbywać stacjonarnie w obiektach Instytutu Ameryk i Europy. 

 

§ 4 

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się na zasadach określonych 
w § 6 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 
2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 
(Monitor UW z 2021 r. poz. 223): 

1) egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym; 

2) KJD na wniosek kierującego pracą dyplomową może zdecydować 
o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kierowniczka Jednostki Dydaktycznej: S. Kuźma-Markowska 


