
Uchwala nr lWl 8/ I 3/K812020

Zarz1du Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia4 maja2020 r.

w sprawie zaopiniowania zmian w postanowieniu nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie okre6lenia organizacji roku akademickiego 201912020 na

Uniwersytecie Warszawskim

Na podstawie $ 21 ust. 2 Regulaminu Studi6w na Uniwersytecie Wanzawskim w zwiqzku z $ 37 ust. I

pkt. 9 Regulaminu Samorz4du Student6w Uniwersytetu Warszawskiego, Zarzyd Samorz4du Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co nastgpuj e :

Przedstawiony

Uniwersytecie

zmiang:.

l) wpkt.

$l

projekt postanowienia w sprawie zmian organizacji roku akademickiego 201912020 na

Warszawskim, Zarz4d Samorz4du Student6w zatwierdza jednocze5nie sugeruj4c

10, wydfuZenie bloku I sesji egzaminacyjnej do dnia 5 lipca 2020 r.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Za:5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burryriska

Klaudia Kowalczyk

Kamil Lebnicki

Michal Zinowczyk

Przeciw:0

Wstrzymuj4cych sig: 0

$2



t: lt .l

POSTANOWIENIE NR ...
REKTORA UN IWERSYTETU WARSZAWSKI EGO

z dnia 4 mala 2020 r.

w sprawie zmiany postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie okre5lenia organizacji roku

a kadem ickiego 201 9/2020 na U n iwersytec ie Wa rszawskim

Na podstawie $ 21 ust. 2 Regulaminu Studiow na Uniwersytecie Warszawskim
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186), w zvriqzku z S 2 ust. 1-4 zazqdzenia nr 50 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania
rozprzestzenianiu siq wirusa COVID-19 w6r6d spoleczno5ci Uniwersytetu Warszawskiego
(Monitor UW z 2020 r. poz. 123 z p62n. zm.), w postanowieniu nr 2 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie okre5lenia organizacji roku
akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 24)
wprowadza siq nastgpujqce zmiany:

1) ust. 2 otzymuje bzmienie:

2. SEMESTR LETNI 17.02.2020 r. - 30.09.2020 r,

1) zajqcia dydaktyczne (blok l) 17.02.2020 r. -22.03.2020 r.

2) zajqcia dydaktyczne (blok ll) 23.03.2020 r. -3O.04.202O r.

3) termin sktadania wniosku o usunigcie podpiqcia pzedmiotu od programu studi6w

(zgodnie z $ 31 ust. 4 Regulaminu Studi6w na UW)
13.03.2020 r.

4) zalqcia dydaktyczne (blok lll) 4.05.2020 r. -2.08.2020 r.

5) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z $ 32
ust. 3 Regulaminu Studi6w na UW)

1.06.2020 r.

6) egzaminacyjna sesja poprawkowa semeatru zimowego 28.02.2020 r. - 5.03.2020 r.

- egzaminy poprawkowe z jqzyk6w obcych 29.02.2020 r.

7) wakacje wiosenne 9.04.2020 r. - 14.04.2020 r.

8) dni wolne od zajg6 dydaktycznych (Juwenalia) 8-9.05.2020 r.

9) I tura zapis6w na zajgcia caloroczne iw semestze zimowym roku akademickiego
202012021, okres dokonywania podpiqd przedmiot6w realizowanych w semestrze
zimowym i calym roku akademickim2O20l2O2l (zgodnie z$ 18 ust. 1 oraz $ 19 ust.
6 Regulaminu Studi6w na UW)

1.06.2020 r. - 30.06.2020 r.

10) egzaminacyjna sesja letnia 15.06.2020 r. - 23.08.2020 r.

- egzaminy z jgzyk6w obcych 15.06.2020 r. -2.08.2020 r.

- blok I 1 5.06.2020 r. - 2,07.202O r.



- blok ll 13.07.2020 r. -2.08.2O20 r.

- blok lll 3.08.2020 r. -23.O8.2020 r.

'11) wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich) 6.07.2020 r. - 30.09.2020 r.

12) blok wakacyjny I 13.07.2020 r. - 14.08.2020 r.

13) blok wakacyjny ll 24.08.2020 r. -25.09.2020 r.

14) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 31.08.2020 r. - 13.09.2020 r.

- egzaminy poprawkowe zjq4k6w obcych 31.08.2020 r. - 13.09.2020 r.

15) okres, w kt6rym nale2y podjqd wszystkie indywidualne decyzje dotyczqce
zaliczenia roku akademickiego 201 912020

14.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

2) dodaje siq ust, 3-5 w brzmieniu:
,,3, Kierownik jednostki dydaktycznej okre6la, w kt6rym bloku na danym

kierunku studi6w odbqdzie sie egzaminacyjna sesja letnia, w terminie do dnia 31
ma1a2020 r. i oglasza tq informacjg na stronie internetowejjednostki dydaktycznej.

4. W uzasadnionych przypadkach KJD moze Wznaczye termin
pzeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu lub zaliczenia danych zqqe w
innym bloku niz okreSlony zgodnie z ust. 3.

5. Szczegolowy harmonogram egzamin6w z jqzyk6w obcych oglasza Rada
Koordynacyjna ds. Certyfikacji BiegloSci Jgzykowej w odrqbnym komunikacie na
stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego w terminie do dnia 25 mala 2020
r. 

t'.

s2
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Rektor
U n iwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Palys, prof. ucz.
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