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ZARZĄDZENIE NR 1 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie zasad organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach 
studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales” 

 

Na podstawie § 11 ust.2 zarządzenia nr 111 Rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 
organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r.  
poz. 222) oraz § 5 ust 2 zarządzenia nr 112 Rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 
organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz.  223 ze zm.) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowani wśród pracowników i współpracowników 
Wydziału „Artes Liberales” oraz studentów kierunków organizowanych przez Wydział, a także 
prognozy dotyczące przebiegu epidemii w kraju i w Warszawie, zaliczenia i egzaminy w sesji 
zimowej 2021/2022 przeprowadza się w sposób zdalny.  

§ 2 

1. Narzędzie informatyczne służące do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym 

musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę 

danych osobowych egzaminatora i studentów. 

2. W celu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym ich uczestnicy korzystają z 

kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim:    

a. egzaminatorzy - założonych w domenie @uw.edu.pl, lub w innej 

identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim;  

b. studenci - założonych w domenie @student.uw.edu.pl;  

lub uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem Centralnego Systemu Uwierzytelniania 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 3 

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia 
informatyczne:  



1) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej ,,Kampus" 
prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, 
w szczególności do przeprowadzania egzaminów i do zaliczeń niesynchronicznych; 

2) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu ,,G Suite dla Szkół i Uczelni", a w szczególności 
narzędzie Google Meet oraz Zoom do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie 
synchronicznym. 

§ 4 

Rejestrowanie zaliczeń i egzaminów nie jest wymagane, chociaż jest dopuszczalne.  

§ 5 

Prowadzący zajęcia przekazują, w terminie do 27.1.2022 r., Kierownikowi Jednostki 
Dydaktycznej WAL informacje o formie przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu oraz 
narzędziach informatycznych, które zostaną wykorzystane do jego przeprowadzenia oraz 
informują o tych zasadach studentów zajęć. 

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej  

dr hab. Przemysław Kordos 

 

 

 
 


