ZARZĄDZENIE Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu UKSW w związku z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) – zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim
2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po wyrazach:
„Ostatni dzień zajęć III trymestru 23 czerwca 2020 r.”
dodaje się wyrazy:
„W odniesieniu do zajęć dydaktycznych na kierunkach lekarskim,
pielęgniarstwie, biologii, inżynierii środowiska, chemii, fizyce, informatyce,
archeologii, ochronie dóbr kultury i środowiska, które nie mogą być
realizowane w formie zdalnej, dziekani mogą zarządzić inne terminy realizacji
zajęć uwzględniając konieczność zapewnienia sesji egzaminacyjnej,
egzaminacyjnej sesji poprawkowej oraz rozliczenia studentów w terminie
do dnia 20 września.”,
b) wyrazy:
„Sesja egzaminacyjna 12 czerwca do 30 czerwca 2020 r.”
zastępuję się wyrazami:
„Sesja egzaminacyjna 12 czerwca do 15 lipca 2020r.”,
c) wyrazy:
„Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 15 czerwca 2020 r.”,
zastępuje się wyrazami:
„Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego dla studentów przed obroną
pracy licencjackiej/magisterskiej 15 czerwca 2020 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 7 września 2020 r.”,
d) wyrazy:
„Sesja poprawkowa semestru letniego 7 września do 16 września 2020 r.”,
zastępuje się wyrazami:
„Sesja poprawkowa semestru letniego 7 września do 20 września 2020 r.”.
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a
1. Studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia
30 czerwca 2020 r.
2. Studenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani
złożyć pracę dyplomową do dnia 15 lipca 2020 r.
3. Dziekani są zobowiązani do wyznaczenia, studentom, o których mowa w ust. 1
egzaminu licencjackiego w terminie umożliwiającym udział absolwenta
w rekrutacji na studia drugiego stopnia.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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