
Szanowni Państwo, 

Zdając sobie sprawę, że większość z Państwa niepokoi się z powodu stanu niepewności związanego 

z kalendarzem akademickim oraz trybem zaliczania zajęć, przekazuję część postanowień władz 

rektorskich UW, a także wynikające z nich decyzje władz Instytutu Historycznego.  

Zgodnie z decyzją władz UW zajęcia, które odbywają się zdalnie, powinny zakończyć się również 

w takiej formie, zgodnie z ustalonym wcześniej kalendarzem akademickim. Przypominam, że 

udział w zajęciach prowadzonych zdalnie jest obowiązkowy. Nieobecność na zajęciach, podobnie 

jak niewywiązywanie się z zadań wyznaczonych przez prowadzącego należy usprawiedliwiać i 

zaliczać w trybie ustalonym z prowadzącym. Zachęcamy prowadzących do wyrozumiałości w tym 

zakresie, ale nieuczestniczenie w zajęciach może skutkować dla Państwa większym nakładem pracy 

potrzebnym do zaliczenia przedmiotu (np. dodatkowe prace pisemne). Władze UW nie przewidują 

specjalnego, wakacyjnego trybu zaliczania zajęć, które odbywają się w trybie zdalnym. 

Natomiast zajęcia, które nie odbywały się, będą odrabiane w czerwcu, lipcu, a o ile to będzie 

konieczne w sierpniu i wrześniu. W pierwszej kolejności będą to OGUN-y które muszą odbyć się 

do 5 VII, co oznacza, że zajęcia te (to prawie wyłącznie wykłady) będą musiały odbywać się z 

większą częstotliwością niż normalnie. Zachęcamy prowadzących do nagrywania wykładów i 

udostępnienia ich studentom zdalnie.  

 Pozostałe zajęcia odbędą się w salach, w ramach czasowych uzgodnionych przez wykładowców, 

studentów oraz dyrekcję IH, przy czym dopuszczamy, że w przypadku seminariów, liczbę i czas 

trwania spotkań można ograniczyć, o ile będzie temu towarzyszyć odpowiednio wyższy nakład 

pracy własnej studentów (np. prace pisemne).   

Już od przyszłego tygodnia mogą odbywać się zdalnie egzaminy epokowe oraz obrony prac 

dyplomowych. W tej sprawie proszę kontaktować się z egzaminatorami i promotorami, którym 

jutro przekażemy odpowiednie instrukcje. 

W sprawach związanych z terminem sesji letniej, rekrutacją na II stopień oraz objazdami i 

praktykami studenckimi będę informował Państwa osobno, jak tylko zapadną bardziej precyzyjne 

ustalenia. W obecnej chwili mogę tylko poinformować, że objazdy przewidziane w maju nie odbędą 

się w tym terminie.  

 

Z pozdrowieniami i życzeniami wytrwałości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji 

Marek Pawełczak, z-ca dyrektora IH ds. studenckich  

 


