
 

 

 

Poz. 37 

ZARZĄDZENIE NR 4 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU ARCHEOLOGII 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku arche ologia 
 i Archaeology (Studies in English)  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) w związku z zarządzeniem 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),  
zarządza się, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Kształcenie na kierunku archeologia prowadzi się w trybie stacjonarnym  
(w bezpośredniej obecności uczestników procesu kształcenia), w szczególności  
w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, z wyłączeniem zajęć wskazanych  
w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz sytuacji szczególnych, zgodnych  
z § 3 ust. 5 niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Kształcenie na kierunku Archaeology (Studies in English) prowadzi się w trybie 
stacjonarnym (w bezpośredniej obecności uczestników procesu kształcenia),  
w szczególności w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, z wyłączeniem zajęć 
wskazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz sytuacji szczególnych, 
zgodnych z § 3 ust. 5 niniejszego zarządzenia.  

Zajęcia dydaktyczne 

§ 3 

1. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies  
in English) są prowadzone w trybie stacjonarnym.  

2. Na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia prowadzonych 
w formie stacjonarnej jak na studiach podyplomowych w trybie zdalnym mogą być 
prowadzone wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady. Zajęcia 
dydaktyczne mogą być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym wyjątkowo, jeżeli 
osiągnięte zostaną przewidziane efekty uczenia się, a formuła zajęć gwarantuje,  
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że poziom wymagań i jakość zajęć prowadzonych w trybie zdalnym są co najmniej 
ekwiwalentne do zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. 

3. Na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej 
zajęcia dydaktyczne będą prowadzone częściowo w trybie zdalnym, z zachowaniem 
przewidzianych efektów uczenia się, przy formule zajęć gwarantującej, że poziom 
wymagań i jakość zajęć prowadzonych w trybie zdalnym są co najmniej ekwiwalentne 
do zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. 

4. Lista zajęć na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia w 
formie stacjonarnej prowadzonych z założenia w formie zdalnej (całkowicie lub 
częściowo) jest opublikowana w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

5. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym 
mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym za indywidualną zgodą kierownika 
jednostki dydaktycznej, wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.  
W takim przypadku o trybie zdalnym uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani  
z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. 

Weryfikacja efektów uczenia si ę 

§ 4 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się prowadzona jest zgodnie  
z zarządzeniem 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). 

2. Zdalna forma weryfikacji efektów uczenia prowadzona jest zgodnie  
z zarządzeniem 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). 

Konsultacje i dy żury dydaktyczne 

§ 5 

1. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, 
doktorantów i uczestników studiów podyplomowych odbywają się w obiektach 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą 
odbywać się w trybie zdalnym.  

3. Nauczyciel akademicki odbywa dyżury dydaktyczne w stałych, uprzednio 
ogłoszonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów dniach i godzinach.  
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w stałym terminie, 
nauczyciel akademicki przeprowadza konsultację po otrzymaniu pocztą elektroniczną 
prośby o jej odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zajęć. 

Zakrywanie ust i nosa i inne zalecenia zwi ązane z sytuacja epidemiczn ą 

§ 6 

1. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących 
zajęcia, odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, są zobowiązani  
do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.  

2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji 
lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
właściwego procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa  
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w miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje 
osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.  

3. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.  
4. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do rejestrowania obecności 

studentów i innych osób na zajęciach, również na zajęciach, podczas których 
frekwencja nie jest wymaganym elementem zaliczenia. 

Uczestnicy zaj ęć z grup zagro żonych 

§ 7 

1. Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą złożyć wniosek 
odpowiednio do:  
a) kierownika jednostki dydaktycznej o przyznanie indywidualnej organizacji studiów – 

na zasadach określonych w § 27 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186),  

b) dyrektora szkoły doktorskiej o przyznanie indywidualnego trybu kształcenia –  
na zasadach określonych w regulaminie właściwej szkoły doktorskiej.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumentację 
medyczną potwierdzającą przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach 
realizowanych w trybie stacjonarnym.  

3. W przypadku, gdy nieobecność na zajęciach dydaktycznych 
prowadzonych w trybie stacjonarnym wynika ze skierowania na kwarantannę lub 
izolację, uznaje się ją za usprawiedliwioną.  

Przepisy ko ńcowe i wprowadzaj ące 

§ 8 

W razie potrzeby wywołanej sytuacją epidemiczną kierownik jednostki 
dydaktycznej może w drodze zarządzenia postanowić o czasowym prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.  

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 p.o. Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Archeologii: E. Jaskulska 

 

 

 

 

 



4 

 

Załącznik do zarządzenie nr 4 Kierownika Jednostki Dydaktycznej  
Wydziału Archeologii z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology  
(Studies in English) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 

Lista zaj ęć prowadzonych zdalnie (całkowicie lub cz ęściowo) 

Kierunek archeologia 

1. Studia stacjonarne (dzienne)  

1) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

• A. Bursche, Coinage and Power in Antiquity, 2800-DWCOI-OG 
• R. Ciołek, Mass media w starożytnej Grecji, 2800-DWMASS-OG 
• A. Łukaszewicz, Aleksandria i Rzym: spotkanie dwóch światów, 2800-DWAL-OG 
• K. Szymczak, Najstarsze dzieje Azji Środkowej, 2800-DWDZI-OG 
• W. Więckowski, Archeologia i antropologia śmierci, 2800-DWAN-OG 
• W. Wróblewski, Europa północna w dobie Wikingów, 2800-DWWIKI-OG 

2) Wykłady OGIN (ogólnowydziałowe) 

• R. Ciołek, Kontakty rzymsko-barbarzyńskie w świetle znalezisk importów, 2800-
DWKON 

• P. Szymański, Bałtowie w północno-wschodniej Polsce od wczesnej epoki żelaza 
do początków okresu wczesnego średniowiecza, 2800-DWBAL 

3) Zajęcia obowiązkowe I roku I stopnia 

• M. Białowarczuk, Praca zespołowa, 2800-DOPR, gr. 3 
• M. Białowarczuk, Praca zespołowa, 2800-DOPR, gr. 4 

3) Zajęcia profilu podstawowego (specjalistycznego) 

• M. Giersz, Archeologia Ameryki i Oceanii II, 2800-PO-AOII 
• M. Giersz, J. Szymański, M. Żuchowska, Cywilizacje Dalekiego Wschodu  

i Nowego Świata, 2800-DODAL 
• K. Lewartowski, Archeologia Grecji I (ćwiczenia), 2800-PO-AGI-C 
• K. Lewartowski, Archeologia Grecji (wykład), 2800-PO-AGI-W 
• K. Lewartowski, Archeologia Grecji I (ćwiczenia), 2800-PO-AGI-C 
• E. Jaskulska, Podstawowa osteologia człowieka, 2800-PO-BIO-O 

4) Konwersatoria profili tematycznych 

• M. Giersz, Teoria i praktyka w badaniach archeologicznych w Peru, 2800-PA-
PER 

• E. Jaskulska, Statystyka dla archeologów: zagadnienia podstawowe, 2800-PA-
STA 

• E. Jaskulska, Zaawansowana osteologia człowieka, 2800-PB-OST 
• A. Łukaszewicz, Odkrywanie Egiptu przez Europę, 2800-PB-ODK 
• A. Łukaszewicz, Egipt od faraonów do panowania rzymskiego, 2800-PB-FAR 



5 

 

• A. Ulanowska, (Re)sources, tools, techniques and craftspeople: introduction to 
textiles and textile production in the Aegean Bronze Age, 2800-4EU-PB-RESO 

• A. Ulanowska, Communities of practice in the past and in higher education today: 
hands-on approach to skills and textile technology in Bronze Age Greece, 2800-
4EU-D-HAN 

5) Seminaria magisterskie 

• M. Giersz, M. Ziółkowski, Archeologia Ameryki i Oceanii, 2800-DSAMOC 
• K. Lewartowski, Archeologia Grecji, 2800-DSGR 
• A. Łukaszewicz, Epigrafika i papirologia, 2800-DS024 

6) Wykłady monograficzne 

• K. Lewartowski, Mit czy historia. O mitach, pamięci i niepamięci u Greków, 2800-
DMPAM 

• A. Łukaszewicz, Zmierzch faraonów: ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad 
Nilem, 2800-DM0008 
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Kierunek Archaeology (Studies in English) 

1. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach I roku studiów I stopnia oraz I roku studiów 
II stopnia w miesiącach październik – listopad 2021 r. 

2. Wybrane zajęcia studiów I i II stopnia. 

1) Wykłady obowiązkowe: 

• A. Wodzińska, D. Zielińska, Archaeology of Egypt and Nubia, 2800-ABEGY-B 
• K. Szymczak, A. Maciałowicz, T. Nowakiewicz, Outline of Prehistoric 

Archaeology, 2800-AOPREH-1/I 
• M. Giersz, M. Gilewski, Outline of Archaeology of the Americas, 2800-AOAMER-

2BA 

2) Zajęcia obowiązkowe: 

• E. Jaskulska, Advanced Human Osteology, 2800-AOPATH1 
• A. Łukaszewicz, Selected problems of Ancient Egyptian Culture, 2800-AOSPEC-

II 
• W. Więckowski, Basic Human Osteology, 2800-AOBAS-I 

3) Zajęcia fakultatywne: 

• W. Więckowski, Paleoanthropology, 2800-AFANTH 

4) Seminaria magisterskie: 

• A. Sołtysiak, W. Więckowski, Bioarchaeology, 2800-ASBIOA 
 


