
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 40 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej  

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 

2020/2021  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.  478 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Letnią i jesienną sesję egzaminacyjną w roku akademickim 2020/2021 przeprowadza się 

w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

2. Na wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół ds. koordynacji działań 

prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem 

wystąpienia koronawirusa, Rektor może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę 

na przeprowadzanie egzaminów w trybie stacjonarnym. 

§ 2 

1. W przypadku konieczności dokonania zmian w regulaminach przedmiotów, o których 

mowa w §11 ust. 2 Regulaminu studiów w PW, ze względu na zdalny tryb 

przeprowadzania egzaminów w sesji, kierownicy przedmiotów są zobowiązani do ich 

aktualizacji. Zmiana regulaminu przedmiotu może być dokonana zgodnie z § 11 ust. 4 

Regulaminu studiów w PW. 

2. Kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, zgodnie  

z § 8 ust. 1 Regulaminu studiów w PW ustala harmonogram sesji egzaminacyjnej,  

w szczególności ogłasza tryb przeprowadzenia poszczególnych egzaminów tj.: 

1) ustala tryb zdalny wraz ze wskazaniem narzędzia informatycznego wykorzystywanego 

do jego przeprowadzenia, lub 

2) ustala tryb stacjonarny na podstawie zgody, o której mowa w §1 ust. 2. 

§ 3 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się powinna odbywać się zgodnie z zasadami 

określonymi w zarządzeniu nr  100/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich w procesie kształcenia na odległość. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   R E K T O R 

 

                                                 prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 


