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FUNKCJONOWANIE UW W NOWYM ROKU AKADEMICKIM
Obowiązek przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, zdalne obrony rozpraw
doktorskich, zmieniony tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych, zakaz odwiedzin w
akademikach – to niektóre z zasad dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego, o
których można przeczytać w zarządzeniach rektora UW.
Nowy rok akademicki rozpoczyna się w warunkach pandemii, która wymusza wprowadzenie
zmienionej organizacji pracy i kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. We wrześniu prof. Alojzy
Z. Nowak, rektor UW, wydał dwa zarządzenia dotyczące funkcjonowania uczelni.
Pierwsze, z 7 września, określa organizację kształcenia w semestrze zimowym. Zgodnie z nim zajęcia
odbywać się będą zdalnie, z możliwością organizacji ich w uzasadnionych przypadkach w formie
stacjonarnej. Katalog takich wyjątków dotyczy m.in. zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym
lub integrującym studentów pierwszego roku studiów. Zajęcia zarówno w formie zdalnej, jak i
stacjonarnej zakładają zapewnienie takich samych efektów kształcenia.
Specjalnie dla studentów pierwszego roku przygotowany został przewodnik, w którym można znaleźć
informacje dotyczące m.in. zapisów na zajęcia, wymiany zagranicznej, systemu USOS i wsparcia na
uczelni. Dostępny jest w wersji elektronicznej i online.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia dotyczące obsługi narzędzi do pracy zdalnej,
sekcja zaprasza do współpracy osoby, które gotowe są wcielić się w rolę trenerów. Oferta skierowana
jest do pracowników naukowych i administracyjnych UW. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie Google
Meet i innych funkcjonalności związanych z G Suite, ale niewykluczone są także inne tematy szkoleń
m.in. dotyczące metodyki nauczania i oceniania postępów studentów. Więcej informacji na ten temat
znajduje się na stronie UW >>
O tym, które zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, decydują wydziały/jednostki
dydaktyczne. Ich organizacja wymaga od uczelni zachowania wszelkich wymogów sanitarnych. Tam,
gdzie liczba osób na danym kierunku jest mniejsza, organizacja zajęć w formie stacjonarnej będzie
częstsza niż w przypadku kierunków, na których studiuje bardzo wiele osób.
Kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego, dydaktyki, spraw studenckich, w
tym legitymacji, opłat za czesne, stypendiów czy praktyk zostały poruszone podczas pierwszego
spotkania live z prof. Sławomirem Żółtkiem, prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, które
odbyło się 18 września.
Działanie Uniwersytetu po 1 października
29 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania
Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2. Znalazły się w nim zapisy dotyczące m.in. o obowiązku przestrzegania
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wymogów higieniczno-sanitarnych, organizacji publicznych wydarzeń, posiedzeń organów oraz
podmiotów kolegialnych, służbowych wyjazdów i przyjazdów czy pracy na terenie UW.
Wśród obowiązujących zasad znajdują się m.in.:
•

obowiązek przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w
związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

•

organizacja w trybie zdalnym egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do
dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy
doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminów z dyscypliny
naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września
2019 r., obron rozpraw doktorskich, komisji habilitacyjnych oraz kolokwiów habilitacyjnych;

•

zawieszenie organizacji studenckich i doktoranckich obozów wyjazdowych, o ile nie są
realizowane w trybie zdalnym;

•

możliwość realizacji służbowych wyjazdów zagranicznych, o ile nie sprzeciwiają się temu
obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego;

•

możliwość przyjazdów gości krajowych i zagranicznych na UW za uprzednią zgodą kierownika
jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące
przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego;

•

w uzasadnionych przypadkach możliwość świadczenia przez pracowników pracy w trybie
zdalnym, w trybie dyżurów lub ruchomego czasu pracy;

•

zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW (nie
dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach
komercyjnych).

Szczegółowe zasady funkcjonowania UW w okresie epidemii znajdują się w zarządzeniu nr 217
rektora UW z 29 września 2020 r. >>

