Poz. 238
NR 107
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2020 r.

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 system
-19 (Dz. U. poz.
911),
§1
2020 r. w sprawie

105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja
eniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
1.
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
zasady odbywania
dydaktycznych oraz przeprowadzania
i egzaminów zgodnie z ust. 2-14.
2.
w trybie zdalnym.
3.
Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z harmonogramami wprowadzonymi przez
kierowników jednostek dydaktycznych w porozumieniu z kierownikami jednostek

4.
po jego zaopiniowaniu
5.
.
6. Zawiesza
realizowane w trybie zdalnym.

studenckich

7.

nauczycieli akademickich do przygotowania
procesu
studentów w trybie
zdalnym oraz prowadzenia
z wykorzystaniem metod i technik
na
8.

studentów do uczestniczenia we wszystkich
prowadzonych w trybie zdalnym metodami i technikami
na

.

9.

cia, zaliczenia i egzamin
egzaminy dyplomowe
z
w postanowieniu nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie zmiany postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
akademickiego 2019/2020
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 187).
10. Zawiesza
dyplomowe

zaliczenia i
w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, które
kontaktu studentów i nauczycieli akademickich.

11. Zaliczenia i egzaminy
z wykorzystaniem
przebiegu
weryfikacji osi ni
h efektów uczenia
oraz jej rejestracj .
zasady w tym zakresie
Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów
12. Egzaminy
z wykorzystaniem
egzaminu oraz jego
13.
i nadzorowania

dyplomowe

przeprowadza
przebiegu

kierowników jednostek dydaktycznych do organizacji
oraz przeprowadzania
egzaminów

14.
Warszawskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji
na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

2) po §

-§ 3c w brzmieniu:

1.
odbywania
i

dydaktycznych oraz
zgodnie z ust. 2-10.

2.
3.
prowadzone w trybie zdalnym, odpowiednio kierownik studiów doktoranckich lub
aopiniowaniu przez
4. Zawiesza
realizowane w trybie zdalnym.
5.

nauczycieli akademickich do przygotowania
procesu
doktorantów w trybie
zdalnym oraz prowadzenia
z wykorzystaniem metod i technik
na
.
6.

doktorantów do uczestniczenia we wszystkich

prowadzonych metodami i technikami

na

.

7.

elektronicznej.
8. Zawiesza
zaliczenia i
Uniwersytetu Warszawskiego, które
doktorantów i nauczycieli akademickich.

obiektach
kontaktu

9.
zystywanym do jego przeprowadzenia.
10.
k
doktorskich do organizacji i nadzorowania

oraz przeprowadzania

§ 3b
1.

2.
u

3.
§ 3c
1.
e
na studiach podyplomowych prowadzone w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.
2.
kim 2019/2020
w trybie zdalnym. Przepisy § 3a ust. 13.

kierowników jednostek organizacyjnych do nadzorowania
oraz przeprowadzania

i egzaminów
3) w § 6:
a)
wirusem SARS-CoVstudiów podyplomowych. Informacja powi
1)
w szkole doktorskiej;
2) kierownikowi studiów doktoranckich
w przypadku uczestników studiów
doktoranckich;
3) kierownikowi jednostki dydaktycznej w przypadku studentów;
4) kierownikowi jednostki organizacyjnej
podyplomowych.
4.
b)
§2
podpisania.
Rektor UW:

