
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 2 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 12 lutego 2021 r. 
 

w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia 
zajęć zdalnych na studiach na kierunkach Historia oraz Historia  

i kultura Żydów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 
 

Na podstawie § 9, 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 dydaktyczne organizowane w trybie zdalnym mogą być prowadzone: 

1) w formie synchronicznej, tj. w kontakcie prowadzącego ze studentami w czasie 
rzeczywistym. Zajęcia realizowane w tej formie odbywają się w terminach ogłoszonych 
w systemie USOS. Odstępstwo od tych godzin może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej, po uprzednim uzyskaniu przez prowadzącego 
zgody wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach; 

2) w formie asynchronicznej, tj. umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału 
udostępnionego przez prowadzącego zajęcia (np. w formie nagranych materiałów 
wideo). Zajęcia prowadzone w tej formie odbywają się regularnie, to znaczy studenci 
powinni otrzymywać nowe materiały w każdym tygodniu, w którym zajęcia są 
przewidziane programem zajęć. 

§ 2 

Zajęcia   mogą   być   prowadzone   w   formie   mieszanej,   tj.   synchronicznej   
i asynchronicznej, po wcześniejszym poinformowaniu studentów, pod warunkiem 
realizacji założonych efektów uczenia się oraz uzyskania przez prowadzącego zgody 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 

§ 3 

Ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe i lektoraty prowadzone są w formie 
synchronicznej lub mieszanej. 

§ 4 

O formie prowadzenia wykładów decyduje prowadzący. Jeżeli wykład prowadzony 
jest synchronicznie, powinien być rejestrowany i udostępniany zdalnie do 30 września 
2021 r. 



§ 5 

1. Podstawowym narzędziem informatycznym do prowadzenia zajęć w formie 
synchronicznej jest Google Meet. 

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej oraz uczestników grupy, prowadzący może stosować 
następujące narzędzia: Zoom, Microsoft Teams, platformę Kampus. 

§ 6 

Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć w formie asynchronicznej jest 
platforma Kampus. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej, prowadzący może udostępniać studentom materiały 
wymienione w § 1 przy użyciu wirtualnego Dysku Google. Prowadzący powinien 
umożliwić studentom zadawanie pytań do każdego wykładu za pośrednictwem jednego 
z narzędzi do komunikacji synchronicznej wymienionych w § 5 lub, asynchronicznie, za 
pośrednictwem platformy Kampus. 

§ 7 

Niedopuszczalne jest ograniczenie prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, 
warsztatów, lektoratów i wykładów do zadawania prac domowych i omawiania ze 
studentami ich rezultatów. 

§ 8 

1. Dyżury oraz egzaminy prowadzone na studiach stacjonarnych i nie stacjo-
narnych na wszystkich  stopniach  i  latach  studiów  prowadzone  są  w trybie 
zdalnym przy użycia narzędzia Google Meet lub platformy Kampus. 

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej, dyżury można prowadzić za pomocą innych narzędzi 
informatycznych wymienionych w § 5. 

§ 9 

Ze względu na przepisy RODO zarówno prowadzący, jak i studenci korzystający z 
narzędzi informatycznych do nauczania zdalnego posługują się adresami poczty 
elektronicznej w domenie uniwersyteckiej. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz. 

 


