ZARZĄDZENIE NR 2/2022
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2021/22

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim (Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 19 czerwca
2019 roku) Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych postanawia, co
następuje:
§1
Tryb zajęć dydaktycznych
1. Zasadniczym trybem kształcenia w semestrze letnim będzie tryb stacjonarny. Wyjątkiem
są zajęcia, które w swoim zamierzeniu realizowane są z wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość, a informacja ta została ujęta w sylabusie przedmiotu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia dydaktyczne będą
realizowane w trybie hybrydowym.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej
dopuszcza się możliwość czasowej realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie
zdalnym.
§2
Organizacja zajęć semestru letniego
1. We środę 4 maja 2022 r. zajęcia odbywać się będą według planu piątkowego.
1) Studentów, którzy ze względu na konflikt terminów muszą wybrać pomiędzy zajęciami
na WNE i poza Wydziałem proszę o uczestniczenie w zajęciach na innych wydziałach
i usprawiedliwienie tym faktem swojej nieobecności u prowadzących zajęcia na WNE.
2) Tych z pracowników, którzy będą zmuszeni wybrać pomiędzy zajęciami na WNE, a
zajęciami prowadzonymi na innych wydziałach proszę, aby w ten dzień wybrali zajęcia
na innych wydziałach oraz umówili się, w miarę możliwości, ze studentami
uczestniczącymi w tych zajęciach, które się nie odbędą, na odrobienie ich w innym
terminie, lub by poprowadzili je asynchronicznie, udostępniając studentom materiały.
2. Zajęcia zaplanowane na środę 15 czerwca 2022 r. mogą zostać przez prowadzącego
odwołane, pod warunkiem odbycia wszystkich wcześniejszych spotkań w tym semestrze.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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