ZARZĄDZENIE NR 3/2022
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru zimowego
roku akademickiego 2021/22

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 441
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 19 czerwca 2019 roku), § 5 ust. 1 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.) oraz w związku z §
11 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z
2021 r. poz. 222), w związku z Zarządzeniem nr 1/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału
Nauk Ekonomicznych UW w sprawie organizacji sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 z dn.
21 stycznia 2022r., Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych postanawia, co
następuje:
§1
Tryb egzaminów i zaliczeń
1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się podczas egzaminacyjnej sesji poprawkowej
semestru zimowego odbędzie się w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności
prowadzącego i uczestników).
2. Wyjątkiem od zasady określonej w ust. 1 są egzaminy i zaliczenia, w przypadku których:
1) Sylabus przedmiotu przewidywał weryfikację efektów uczenia się w trybie zdalnym.
2) Prowadzący złożył wniosek o odbycie weryfikacji efektów kształcenia w sesji poprawkowej
semestru zimowego w trybie zdalnym, a KJD rozpatrzył taki wniosek pozytywnie, zgodnie
z § 11 ust. 2 Zarządzenia nr 111 Rektora UW.
3. W przypadku obiektywnej niemożności podejścia przez studentów do zaliczeń i egzaminów w
trybie stacjonarnym (wywołanych m.in. brakiem wizy lub przebywaniem w kraju objętym
ograniczeniami w przekroczeniu granic) dopuszcza się przeprowadzenie w przypadku tych
studentów indywidualnego zaliczenia zdalnego.
§2
Wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
Wytyczne dotyczące zasad odbywania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym są takie same jak
te, które określa Zarządzenie nr 1/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk
Ekonomicznych UW z dn. 21 stycznia 2022r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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