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Poz. 34 

ZARZĄDZENIE NR 4 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych  
do trybu zdalnego  

Na podstawie § 3 ust. 4 Zarządzenia nr 112 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 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W okresie od dnia 1 do dnia 15 grudnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Neofilologii prowadzone zasadniczo 
w trybie stacjonarnym zostają czasowo przeniesione do trybu zdalnego.  

§ 2 

W trybie hybrydowym (część zajęć w trybie stacjonarnym, część w trybie 
zdalnym) odbywają się zajęcia z praktycznej nauki języka węgierskiego na pierwszym 
roku studiów pierwszego stopnia na kierunku hungarystyka.  

§ 3 

1. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się co do zasady w formie synchronicznej, 
zgodnie z rozkładem zajęć opublikowanym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi 
Studiów.  

2. Zmiana terminu zajęć lub forma asynchroniczna są możliwe w wyjątkowych, 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika studiów. 

3. Do prowadzenia zajęć, o których mowa w § 1, dopuszcza się następujące 
narzędzia informatyczne: pakiet „G Suite dla Szkół i Uczelni“, Zoom, platforma e-
learningowa Moodle Wydziału Neofilologii UW, platforma e-learningowa „Kampus“ 
Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, Microsoft Teams. 

4. Podczas zajęć prowadzonych w formie synchronicznej musi zostać 
zachowana stała możliwość przekazu obrazu i dźwięku przez prowadzącego 
i uczestników zajęć. 

§ 4 
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1. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów 
odbywają się co do zasady w trybie zdalnym.  

2. Za obopólną zgodą nauczyciela akademickiego i studenta konsultacje i 
dyżury mogą odbywać się stacjonarnie w obiektach Wydziału Neofilologii.  

3. Nauczyciel akademicki odbywa dyżury dydaktyczne w stałych, uprzednio 
ogłoszonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów 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. 

§ 5 

Egzaminy dyplomowe odbywają się na zasadach określonych w § 6 
Zarządzenia nr 112 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 z późn. zm.). 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej: Monika Kostro 


