
 

 

 

 

 

Poz. 1 

ZARZĄDZENIE NR 1 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU ARCHEOLOGII 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia listy narz ędzi informatycznych wykorzystywanych  
do przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym w ses ji zimowej  

roku akademickiego 2021/2022 dla wybranych przedmio tów 
na kierunku archeologia i Archaeology (Studies in E nglish) 

 Na podstawie 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 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), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 Ogłasza się listę narzędzi informatycznych wykorzystywanych  
do przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym w sesji zimowej roku akademickiego 
2021/2022 dla wybranych przedmiotów na kierunku archeologia i Archaeology (Studies 
in English), stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 Wszystkie egzaminy niewskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia 
odbywają się w trybie stacjonarnym. 

§ 3 

 W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie zdalnej. 

§ 4 

 Prowadzący egzaminy i zaliczenia w trybie zdalnym są zobowiązani  
do zapewnienia formuły egzaminu wykluczającej możliwość nieetycznego uzyskiwania 
zaliczenia lub zdawania  egzaminu. 

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia nr 9 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Archeologii z dnia 24 stycznia 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia listy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym w roku 
akademickim 2021/2022 dla wybranych przedmiotów na kierunku archeologia i Archaeology (Studies in English) 

Lista egzaminów przeprowadzanych w trybie zdalnym z  informacj ą o wykorzystywanym narz ędziu informatycznym 

 

Tytuł wykładu Typ wykładu Kod USOS Prowadz ący Forma 
egzaminu 

Narzędzie 
informatyczne 

kierunek archeologia 
Kontakty rzymsko -barbarzy ńskie w 
świetle znalezisk importów OGIN 2800-DWKON R. Ciołek pisemny Kampus 

Coinage and Power in Antiquity OGUN 2800-DWCOI-
OG A. Bursche pisemny Kampus 

Archeologia i antropologia śmierci OGUN 2800-DWAN-
OG 

W. 
Więckowski pisemny Google classroom 

Europa północna w dobie Wikingów OGUN 2800-DWWIKI-
OG 

W. 
Wróblewski pisemny USOS mail 

Mass media w staro żytnej Grecji OGUN 2800-DWMASS-
OG R. Ciołek pisemny Kampus 

Paleoantropologia wykład 
monograficzny 2800-DMANT W. 

Więckowski pisemny Google classroom 

Wikingowie i środowisko naturalne wykład 
monograficzny 

2800-ZWIK-
WYDZ 

W. 
Wróblewski pisemny USOS mail 

Archeologia – spojrzenie z ukosa. 
Kino, literatura i filozofia w dyskursie 
archeologicznym. 

wykład 
obowiązkowy 2800-DWKIN A. Dzbyński ustny Google Meet 

Etnografia wykład 
obowiązkowy 2800-DO-ETN W. 

Wróblewski pisemny USOS mail 

kierunek Archaeology (Studies in English) 

Environmental Archaeology wykład 
obowiązkowy 2800-AOENVI W. Gumiński pisemny Google Forms 
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