
Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym  

w roku akademickim 2021/22 – aktualizacja 30.09.2021 r. 

 

1. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w trybie stacjonarnym.  

2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych będą odbywały się w tzw. trybie hybrydowym, 

to znaczy: 

a) zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie zjazdów, zgodnie z ustalonymi wcześniej 

terminami, w sposób naprzemienny (kierunkami) – stacjonarnie i zdalnie (patrz tabela 

poniżej), 

b) seminaria licencjackie dla studiów zaocznych pierwszego stopnia odbywają się w trakcie 

zjazdów zgodnie z planem zajęć, 

c) zaliczenia i egzaminy w trakcie sesji studiów zaocznych będą odbywały się z zasady w trybie 

stacjonarnym, 

d) fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz seminaria magisterskie, łącznie dla 

wszystkich kierunków, będą prowadzone w trybie zdalnym w trakcie trzech dodatkowych 

zjazdów sobotnio/niedzielnych: 

• 16-17.10.2021,  

• 27-28.11.2021,  

• 22-23.01.2022. 

 

miesiąc  
 

I stopień PSiR II stopień PSiR Kryminologia  Praca socjalna 

X 08-10 stacjonarne 
22-24  zdalne 

 
22-24 zdalne 

08-10 stacjonarne 
22-24 stacjonarne 

 
22-24 stacjonarne 

XI 05-07 stacjonarne 
19-21  zdalne 

05-07 stacjonarne 
19-21  zdalne 

05-07 zdalne 
19-21 stacjonarne 

05-07 zdalne 
19-21 stacjonarne 

XII 10-12 stacjonarne 
 

10-12 stacjonarne 
 

10-12 zdalne 
 

10-12 zdalne 
 

I 14-16 zdalne 
 

14-16 zdalne 
 

14-16 stacjonarne 
 

14-16 stacjonarne 
 

II (sesja) 04-06 stacjonarne 
 

04-06 stacjonarne 
 

04-06 stacjonarne 
 

04-06 stacjonarne 
 

    Terminy zjazdów w sem. zimowym 2021/22 z podziałem na tryb prowadzenia 

  

3. Wszystkie zajęcia odbywające się w budynku IPSIR prowadzone będą przy zachowaniu 

następujących zasad określonych w Zarządzeniu nr 112 Rektora UW z dn. 16.09.2021 (wyciąg 

poniżej): 

Zakrywanie ust i nosa 

§ 8 

1. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia odbywanych w 

obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.  

2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości 

danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia, w tym 



przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości 

odkrycia ust i nosa w miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje 

osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.  

3. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa. 

 

4. Osoba wchodząca do budynku IPSIR zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa 

w miejscach wspólnych przy pomocy maseczki. 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad organizacji roku akademickiego znaleźć można na stronie: 

https://www.uw.edu.pl/organizacja-ksztalcenia-na-uw-w-roku-akademickim-2021-2022/ 

 

 

            dr Anna Olech 

Wicedyrektor ds. rozwoju dydaktyki  

              i jakości kształcenia 

https://www.uw.edu.pl/organizacja-ksztalcenia-na-uw-w-roku-akademickim-2021-2022/

