Poz. 236
NR 105
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie

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
COVID-19, innych chorób za
funkcjonowania niektórych podmiotów syste
-19
,
§1
1.
25 maja 2020 r. do
wymienione
w

zasady
.

funkcjonowania

wirusem SARS-CoV-2 od dnia
inaczej wprowadza
Uniwersytetu Warszawskiego

2. P
,
Rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
raportowania na
InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
§2
1.
tego typu organizowa
do dnia 31 sierpnia 2020 r.
oraz

2. Zawiesza
wyjazdy
zagraniczne
konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

3. Wstrzymuje
do dnia 30 czerwca 2020 r. przyjazdy na Uniwersytet
zagranicznych.
§3
1.
odbywania
prowadzenia
z ust. 2-13.

dydaktycznych, przeprowadzania
i egzaminów,
naukowej oraz przeprowadzenia rekrutacji zgodnie

2.
3.
w formie zdalnej.
4.
wprowadzonymi przez kierowników jednostek dydaktycznych w porozumieniu
z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersyte

5. Zasady, o których mowa w ust. 2studenckich.
6. Zawiesza
studiów.
7.
oraz prowadzenie

obozów studenckich

raktyk
programem

nauczycieli akademickich do przygotowania
kontynuowanie procesu
w formie zdalnej
z wykorzystaniem metod i technik
na
.

8.
studentów i doktorantów do uczestniczenia we wszystkich
przewidzianych dla danego kierunku studiów i roku studiów
prowadzonych
metodami
na
.
9.
cia, zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe powinny
przeprowadzone zgodnie z zasadami organizacji roku akademickiego
w postanowieniu nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany
postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz., 187).
10. Zawiesza
zaliczenia i egzaminy
w obiektach
Uniwersytetu, które
kontaktu studentów, doktorantów
i nauczycieli akademickich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
w obiektach Uniwersytetu
zarówno w trakcie trwania egzaminów, jak i

,

11. Zaliczenia i egzaminy
powinny
przeprowadzane
z wykorzystaniem technologii informatycznych
weryfikacji osi ni
h efektów uczenia
oraz jego rejestracj .
zasady w tym zakresie
Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów
Kierownicy jednostek

dydaktycznych, po uzgodnieniu z
kierownikiem jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu,
na stronie internetowej jednostek warunki
organizacji zdalnych
i egzaminów z przedmiotu nauczanego w ich
jednostkach, wymagania informatyczne
aj
oraz
z systemem
logowania).
12. Egzaminy dyplomowe przeprowadza
z wykorzystaniem technologii
przebiegu weryfikacji
efektów uczenia
oraz jego
zasady w tym zakresie
w ust. 11.
13.
kierowników jednostek dydaktycznych do organizacji
i nadzorowania
zdalnego oraz zdalnego przeprowadzania
egzaminów i egzaminów dyplomowych.
§4
1.
zachowaniem warunków sanitarnych
2.
em osób, od których pracy

3. Praca zdalna polega na tym,
pracownik wykonuje swoje
poza
wykonywania pracy
i przekazuje efekty swojej pracy b
w sposób
uzgodniony z kierownikiem jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
4. Kierownik jednostki
pracy zdalnej.
5.
ruchomego czasu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu pracy na
Uniwersytecie Warszawskim
funkcjonowania jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
6.
organizacyjnej Uniwersytetu
7.
. Ponadto
skróconych godzinach pracy
8.

iem

§

, przez doktorantów i studentów w zakresie w jakim

9. Rektor lub kanclerz

jednostki organizacyjnej

10.
stronie interne
§5
1.

i procedowania
wykorzystywania
komunikacji
przekazywania dokumentów w formie

elektronicznej, w
elektronicznej.
2.
zapoznawania

pracowników do korzystania z poczty elektronicznej oraz
.

3. Ze
danych, korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach
niedozwolone.

jest

§6
1. Pracownik
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu
SARS-CoV-2.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
3.
wirusem SARS-CoV-2 dotyczy

doktorantów i

studentów. Informacja

doktorskiej.
4.
podejrzeniu
zachorowania
SARS-CoV-2
kierownikowi jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
5.
InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
§7
U
uregulowane w
3
dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii
COVID-19 (Monitor UW z 2020 r. poz. 151).

§8
1.
odwiedzin w tych obiektach przez

2.
o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym
danie
odbywania przez nich
kwarantanny.
§9
1.
ogranicza si
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dyrektor Biblioteki opublikuje na stronie
.
2.
3. Zawiesza

Uniwersyteckie

4. Zawiesza
5.
wniosek

najemców.

Zezwolenia

bufetów i
od Uniwersytetu powierzchniach na pisemny
udziela kierownik jednostki organizacyjnej
.

6. Korzystanie

z

wypoczynkowych

Uniwersytetu

zostanie

§ 10
1)
2)
-19 (tekst jednolity: Monitor
UW z 2020 r. poz. 192).
§ 11
wchodzi w

z dniem 25 maja 2020 r.
Rektor UW:

