
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 Zarządzenie nr 67 /2021  

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 września 

2020 roku w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-

19 od dnia 1 października 2020 r. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z art. 79 

ust. 7a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) zarządza 

się, co następuje:  

§ l 

W związku ze zwiększeniem ilości zajęć dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, wymuszonym przez ograniczenia związane  

ze zwalczaniem skutków wirusa COVID-19, wpływające bezpośrednio na organizację roku 

akademickiego 2020/2021, w tym na możliwość realizacji standardów kształcenia w programie 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, w zarządzeniu nr 104/2020 

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania 

Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. 

wprowadza się następującą zmianę: 

 

W § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: 

„W związku z koniecznością zwiększenia liczby zajęć dydaktycznych realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021 nie stosuje się limitu punktów 

ETCS jakie mogą być uzyskane wyłącznie w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, określonego dla studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1359).” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          R E K T O R 

  

       wz. prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz 

 

 
 


