ZARZĄDZENIE NR 1
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć
na studiach na kierunkach Historia oraz Historia i Kultura Żydów
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Na podstawie § 5, ust. 1 Zarządzenia nr 206 Rektora UW (Monitor UW z 2020 r.,
poz. 385) Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Historii Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Zajęcia, dyżury oraz egzaminy prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich stopniach i latach studiów prowadzone są w trybie zdalnym.

1.

2.
3.

§2
Prowadzenie zajęć, a także dyżurów i egzaminów w bezpośrednim kontakcie
wykładowcy ze studentami wymaga pisemnej zgody Kierownika Jednostki
Dydaktycznej.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na cały cykl zajęć lub na
pojedyncze godziny zajęć.
Zakres zgody, o którym mowa w ust. 2, ustalany jest przez Kierownika
Jednostki Dydaktycznej.

§3
Zajęcia, dyżury pracowników oraz egzaminy prowadzone w bezpośrednim
kontakcie wykładowcy ze studentami odbywają się w warunkach reżimu sanitarnego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego.
§4
Zaległy objazd na kierunku Historia dla studentów III roku studiów licencjackich
odbędzie się w formie mieszanej (zajęcia zdalne i obchód po Warszawie). Obowiązek
zaliczenia objazdu dla II roku studiów licencjackich na kierunku Historia zostaje
przełożony na rok akademicki 2021/2022. Objazd dla I roku odbędzie się w formie
obchodu po Warszawie we wrześniu 2021 r. Gdyby nie zezwoliły na to warunki sanitarne,
zostanie on przełożony na rok akademicki 2021/2022.

Zaległy i bieżący objazd dla studentów III roku na kierunku Historia i kultura Żydów
odbędą się zdalnie, a obowiązek zaliczenia objazdu dla studentów II roku na kierunku
Historia i kultura Żydów zostaje przełożony na rok akademicki 2021/2022.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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