ZARZĄDZENIE NR 15/2021
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego
w okresie od 4 do 17 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 441
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 19 czerwca 2019 roku) oraz § 3 ust. 4 Zarządzenia
nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji
kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 z późn. zm.),
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych postanawia, co następuje:
§1
Przedłużenie czasowego przejścia do trybu zdalnego zajęć
Przedłuża się okres czasowego przeniesienia do trybu zdalnego wszystkich zajęć
dydaktycznych na wszystkich programach studiów pierwszego i drugiego stopnia,
realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych w okresie od 4 do 17 grudnia 2021 roku.
§2
Wytyczne dotyczące zajęć odbywanych czasowo w trybie zdalnym
1. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych czasowo przeniesionych do trybu
zdalnego, o których mowa w § 1 jest wideokonferencja odbywana w czasie rzeczywistym,
zgodnie z siatką zajęć (zajęcia synchroniczne).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. studenckich,
zajęcia mogą odbyć się w formie asynchronicznej, co oznacza nagranie zajęć przez
wykładowcę i udostępnienie nagrania przez określony czas (minimum tydzień) oraz
zapewnienie bieżącego kontaktu umożliwiającego studentom zadanie pytań do nagranego
materiału. Aktywności asynchroniczne powinny pozwalać na realizację efektów kształcenia
przewidzianych dla danego przedmiotu.
3. Sugerowanymi narzędziami do odbywania zajęć zdalnych są: Google Meet, Microsoft
Teams, Zoom oraz Big Blue Button, przy czym link do spotkań powinien zostać przesłany
studentom przez wykładowcę za pośrednictwem USOSmail.
4. Konsultacje dla studentów prowadzone są zdalnie. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się przeprowadzenie ich w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad
sanitarnych.
5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się prowadzona jest w trybie zdalnym, o ile
formuła zaliczenia wyklucza możliwość nieetycznego zachowania studentów.
W przeciwnym wypadku sugeruje się przełożenie zaliczenia na termin późniejszy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. studenckich może wyrazić
zgodę na stacjonarną formę kolokwium lub egzaminu, z zachowaniem zasad sanitarnych.
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