ZARZĄDZENIE NR 9/2022
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23
Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 441
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 19 czerwca 2019 roku) w powiązaniu z § 5 ust. 3
Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 września 2021 roku w
sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, Prodziekan
ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych postanawia, co następuje:
§1
Tryb zajęć dydaktycznych
1. Zasadniczym trybem kształcenia będzie tryb stacjonarny. Wyjątkiem są zajęcia, które
w swoim zamierzeniu realizowane są z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość,
a informacja ta została ujęta w programie studiów uchwalonym przez Senat Uniwersytetu
Warszawskiego oraz w sylabusie przedmiotu.
2. W uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie
zdalnym i/lub hybrydowym. Listę tych zajęć przedstawia Załącznik nr 1.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej
dopuszcza się możliwość czasowej realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie
hybrydowym/zdalnym.
§2
Organizacja zajęć semestru zimowego
1. Dla wyrównania liczby zajęć odbywających się poszczególnych dniach tygodnia, w
semestrze zimowym dokonuje się następującej korekty planu zajęć:
1) We środę 2 listopada 2022 roku zajęcia odbywać się będą według planu
poniedziałkowego.
2) We czwartek 22 grudnia 2022 roku zajęcia odbywać się będą według planu
piątkowego.
2. Organizację zajęć w semestrze zimowym podsumowuje Załącznik nr 2.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr Dominika Gadowska-dos Santos
Prodziekan ds. studenckich
Kierownik Jednostki Dydaktycznej
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Załącznik nr 1
Zarządzenia nr 9/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23

Przedmioty realizowane w semestrze zimowym roku ak. 2022/23
w formie zdalnej lub hybrydowej

Kod
przedmiotu
2400-EPZU2OR
2400-ICU1ITT
2400-ICU1MAT
2400M2EMNGE
2400M2EPTGiOR
2400-PP1MI1
2400-PP3SL190

2400QFU1MMF
2400-ZEWW485
2400-ZEWW690
2400-ZEWW766
2400-ZEWW846
2400-ZEWW873

Nazwa

Prowadzący

Organizacja rynku
International Trade Theory
Mathematical Methods in Economics
Nowa geografia ekonomiczna

dr Z. Szkop
prof. dr hab. A. Cieślik
dr E. Babula
prof. dr hab. J.J. Michałek
prof. dr hab. A. Cieślik
dr Z. Szkop
dr J. Witajewski-Baltvilks
dr M. Brzozowicz
dr M. Kopyt

Teoria gier i organizacja rynku
Mikroekonomia I
Wczoraj, dziś i jutro strefy euro - teoretyczne i
praktyczne aspekty tworzenia i
funkcjonowania unii monetarnej
Mathematical Methods in Finance
International Economic Geography
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Budżetowanie (ACCA)
Data analysis with Google Cloud
Economic data analysis in MS Excel with VBA

dr E. Babula
dr hab. B. Rokicki, prof. ucz.
dr hab. Beata ŁopaciukGonczaryk, prof. ucz.
K. Rusiecki
M. Malinowski
dr P. Kusztelak, prof. ucz.

Załącznik nr 2
Zarządzenia nr 9/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23

