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ZARZĄDZENIE NR 2  

PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH  

WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI  

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania od 18 listopada 
do 10 grudnia 2021 r. na kierunkach studiów matematyka, informatyka, 

bioinformatyka i Machine Learning. 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku 
akademickiego 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223), oraz § 6, § 7 i § 8 
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) zarządzam, co następuje:  
 

§ 1  
Czasowy i częściowy tryb zdalny zajęć dydaktycznych  

 
 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach studiów matematyka, 
informatyka, bioinformatyka i Machine Learning zostają czasowo 
(od 18 listopada do 10 grudnia 2021 r.) przeniesione do trybu zdalnego. 

2. Zajęcia dla kierunku bioinformatyka organizowane przez inne jednostki UW 
mogą być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą prodziekana 
ds. studenckich WMIM, prowadzone w trybie stacjonarnym. 

 
§ 2 

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć zdalnych 
 
 

1. Zajęcia zdalne odbywają się w terminach określonych w planie zajęć. 
2. Wykłady mogą odbywać się synchronicznie lub asynchronicznie. W przypadku 

przyjęcia formy asynchronicznej (udostępniania nagrania), w wynikającym 
z planu zajęć terminie wykładu prowadzący umożliwia studentom konsultacje 
zdalne. 

3. Ćwiczenia, seminaria i zajęcia laboratoryjne odbywają się synchronicznie. 
4. Kolokwia i egzaminy przeprowadza się zdalnie. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na stacjonarną 
formę kolokwium lub egzaminu. 
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5. Narzędziami do prowadzenia zajęć zdalnych, przeprowadzania zaliczeń 
i egzaminów  są Zoom i wydziałowy serwer Moodle. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z prodziekanem ds. studenckich, 
korzystanie z innych narzędzi. 

6. Konsultacje dla studentów prowadzone są zdalnie; w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie ich w formie stacjonarnej.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2021 r. 

 
 
 

                dr hab. Paweł Goldstein 
                Prodziekan ds. studenckich WMIM 
                Kierownik Jednostki Dydaktycznej 

 


