KOMUNIKAT nr 1/2022
Prodziekana ds. studenckich / Kierownika Jednostki Dydaktycznej
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej
roku akademickiego 2021/22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informację na temat trybu przeprowadzenia
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zamieszcza się w sylabusie przedmiotu. Jeśli
zatem w sylabusie kursu nie ma informacji o trybie zdalnym zaliczenia, to weryfikacja efektów
uczenia się przeprowadzana jest w trybie stacjonarnym (por. par. 11 Zarządzenia Nr 111
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym). Dodatkowo, o prowadzeniu weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności
prowadzącego i uczestników) w bieżącym roku akademickim traktuje par. 5 ust. 1 Zarządzenia
Nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji
kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki dydaktycznej może podjąć decyzję o
zdalnej formie egzaminu lub zaliczenia nawet gdy sylabus nie przewidywał tej formy (par. 11
ust. 2 Zarządzenia nr 111), przy czym formuła egzaminu lub zaliczenia powinna wykluczać
możliwość nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu, np. w przypadku
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie ustnej (par. 5 ust. 2 Zarządzenia nr 112).
Wówczas, na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej kierownik
jednostki dydaktycznej w drodze zarządzenia ogłasza listę narzędzi informatycznych
wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów z określonych przedmiotów.
W świetle powyższych wytycznych, na Wydziale Nauk Ekonomicznych weryfikacja
osiągniętych efektów uczenia się podczas zimowej sesji egzaminacyjnej roku
akademickiego 2021/22 będzie odbywała się co do zasady w trybie stacjonarnym.
Ponieważ wszyscy studenci powinni mieć zapewnione takie same warunki zaliczenia i
egzaminu na danym przedmiocie, to – w przypadku obiektywnej niemożności podejścia przez
studentów do zaliczenia/egzaminu w pierwszym terminie sesji (brak wizy wjazdowej do Polski,
przebywanie na kwarantannie/izolacji/zwolnieniu lekarskim) – sugerujemy traktowanie
zaliczenia sesji poprawkowej jako pierwszego terminu. Na prośbę prowadzącego możemy
udostępnić listę osób, o których wiemy, że na dany moment nie mają obiektywnej możliwości
wzięcia udziału w sesji stacjonarnej (nie mają możliwości przekroczenia granicy Polski).
W wyjątkowych przypadkach, tj. gdy liczba studentów, którzy z powodów obiektywnych
nie mogą podejść do egzaminu jest niewielka, a charakter zaliczenia na to pozwala,
dopuszcza się przeprowadzenie w ich przypadku indywidualnego zaliczenia zdalnego,
najlepiej w formie ustnej.
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Zmiana formy zaliczenia/egzaminu na zdalną dla wszystkich studentów
uczęszczających na dany przedmiot jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, na
podstawie wniosku koordynatora przedmiotu. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie
prośby i określać w jaki sposób proponowana forma i narzędzie egzaminacyjne wykluczają
możliwość nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu. Wniosek ten należy
przesłać na adres dziekanat@wne.uw.edu.pl najpóźniej do 20 stycznia 2022 roku.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z par. 11 Zarządzenia nr 112, w razie pogorszenia
się sytuacji epidemicznej Rektor może w drodze zarządzenia postanowić o prowadzeniu zajęć
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Wiem przy tym, że studenci naszego
Wydziału przygotowują petycję do Prorektora dr hab. Sławomira Żółtka, prof. UW, w której
proszą o odbywanie zajęć i sesji w trybie zdalnym.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail Dziekanatu Studenckiego WNE:
dziekanat@wne.uw.edu.pl.
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