
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

Komunikat nr 2 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 7 września 2021 r.  

 

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 informuje  

się o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym: 

1) w Politechnice Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

kształcenie na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach 

podyplomowych i innych formach kształcenia, będzie prowadzone w trybie 

stacjonarnym mieszanym, tj. zdalne zajęcia będą prowadzone dla dużych grup 

wykładowych i seminaryjnych; stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich 

pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego; 

2) wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej powracają do standardowego trybu 

pracy. Wprowadzenie zdalnego trybu pracy dla pracownika możliwe jest  

w szczególnych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim wniosku kierowników 

jednostek odpowiednio do prorektora ds. ogólnych, kanclerza lub kwestora.  

Komunikat oparto na zarządzeniu nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r.  

w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID - 19 od dnia 

1 października 2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami nr: 58/2021, 67/2021 

Rektora PW). 

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylone zostało Rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 363), jednakże nadal trwa stan epidemii, dlatego możliwe 

jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie  

od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów na podstawie §13a Rozporządzenia 

MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661), cyt.: 

„§ 13a. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  

do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, 

czy zostało to przewidziane w programie studiów. 

2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa  

w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby 

punktów ECTS, o której mowa w § 13.” 
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