
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/09/2021 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO   

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze 
zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych  
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji  

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć 
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 
222) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

 Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości 
lub w części następujących zajęć dydaktycznych: 

1. Sieci kobiet dla kobiet  

§ 2 

1. Dla kierunku studiów socjologia stosowana i antropologia społeczna 
pierwszego i drugiego stopnia realizowanego w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych w formie niestacjonarnym (zaocznym) w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia: 

1) w trybie stacjonarnym będą realizowane zajęcia dydaktyczne 
następujących terminach zjazdów: 

 09-10 października   

 20-21 listopada  

 04-05 grudnia  

 29-30 stycznia  

 05-06 lutego  
2) w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujących 

terminach zjazdów: 

 23-24 października 

 06-07 listopada  



 27-28 listopada 

 18-19 grudnia 

 15-16 stycznia   
2. Dla kierunku studiów profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

pierwszego stopnia realizowanego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji w formie niestacjonarnej (zaocznej) w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia: 

1) w trybie stacjonarnym będą realizowane zajęcia dydaktyczne 
następujących terminach zjazdów: 

 08-10 października  

 05-07 listopada  

 10-12 grudnia 
2) w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujących 

terminach zjazdów:  

 22-24 października 

 19-21 listopada 

 14-16 stycznia 
3. Dla kierunku studiów profilaktyka społeczna i resocjalizacja drugiego 

stopnia realizowanego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w formie 
niestacjonarnej (zaocznej) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
ustala się następującą organizację kształcenia: 

1) w trybie stacjonarnym będą realizowane zajęcia dydaktyczne 
następujących terminach zjazdów: 

 05-07 listopada  

 10-12 grudnia 
2) w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujących 

terminach zjazdów  

 22-24 października 

 19-21 listopada 

 14-16 stycznia 
4. Dla kierunku studiów Kryminologia drugiego stopnia realizowanego w 

Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w formie niestacjonarnej (zaocznej) 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustala się następującą 
organizację kształcenia: 

1) w trybie stacjonarnym będą realizowane zajęcia dydaktyczne 
następujących terminach zjazdów: 

 08-10 października 

 22-24 października 

 19-21 listopada 

 14-16 stycznia 
2) w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujących 

terminach zjazdów  

 05-07 listopada  

 10-12 grudnia 
5. Dla kierunku studiów Praca socjalna drugiego stopnia realizowanego 

w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w formie niestacjonarnej 
(zaocznej) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustala się 
następującą organizację kształcenia: 



1) w trybie stacjonarnym będą realizowane zajęcia dydaktyczne 
następujących terminach zjazdów: 

 22-24 października 

 19-21 listopada 

 14-16 stycznia 
2) w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujących 

terminach zjazdów  

 05-07 listopada  

 10-12 grudnia 
6. Dla kierunków studiów: kryminologia (drugiego stopnia), praca 

socjalna (drugiego stopnia), profilaktyka społeczna i resocjalizacja (drugiego 
stopnia)  realizowanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w formie 
niestacjonarnej (zaocznej) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
ustala się następującą organizację kształcenia: 

1) w trybie zdalnym realizowane będą seminaria magisterskie w 
następujących terminach: 

 15-17 października 

 26-28 listopada 

 21-23 stycznia 
1) Do seminariów magisterskich realizowanych zgodnie z §2 ust. 6 pkt 1 

należą: 

 Badania biograficzne nad rodziną [3401-SEMM-BBRz]  

 Człowiek w sytuacji bezradności i odtrącenia [3401-SEMM-CSBz] 

 Działanie i porządek społeczny [3401-SEMM-DPSz] 

 Gospodarka i społeczeństwo [3401-SEMM-GSz] 

 Historia prawa i penitencjarystyki [3401-SEMM-HPiPz] 

 Jaki obywatel: Dobry? Wolny? Zorganizowany? [3401-SEMM-JOz] 

 Koordynacja działania: Organizacje, sieci, instytucje [3401-SEMM-
KDz] 

 Kryminologia i prawa człowieka [3401-SEMM-KPCz] 

 Oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne w 
przestrzeni instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej [3401-SEMM-
OWPz] 

 Prawo karne jako narzędzie zwalczania przestępczości [3401-
SEMM-PKNz] 

 Prawo karne, polityka penitencjarna, bezpieczeństwo [3401-SEMM-
PPBz] 

 Penologia, prawo karne [3401-SEMM-PPKz] 

 Służby społeczne - (re)integracja społeczna i zawodowa - innowacje 
społeczne [3401-SEMM-SSRz]. 

7. Dla kierunków studiów: kryminologia, praca socjalna, profilaktyka 
społeczna i resocjalizacja realizowanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji w formie niestacjonarnej (zaocznej) w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia: 

1) w trybie zdalnym realizowane będą przedmioty fakultatywne w 
następujących terminach: 

 15-17 października 

 26-28 listopada 

 21-23 stycznia 



2) Do przedmiotów fakultatywnych realizowanych zgodnie z §2 ust. 7 pkt 1 
należą: 

 Human migration: theory, practices and politics (ang. B2+) [3401-
FAKB-HMz] 

 Kara pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych - w świetle 
teorii, praktyki i badań (B2+) [3401-FAKB-KPWz] 

 Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków 
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików [3401-FAK-GCHAz] 

 Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych 
[3401-FAK-IKz] 

 Kryminologia 1 [3401-FAK-K1z] 

 Kryminologia 2 [3401-FAK-K2z] 

 Kryminolog w pracy - zagadnienia wybrane [3401-FAK-KWPz] 

 Prawnokarna ochrona dziecka [3401-FAK-PKODz] 
8. Przedmioty typu OGUN realizowane na studiach niestacjonarnych 

(zaocznych) są realizowane w trybie zdalnym w następujących terminach: 

 15-17 października 

 26-28 listopada 

 21-23 stycznia 
1) Do przedmiotów fakultatywnych realizowanych zgodnie z §2 ust. 7 pkt 1 

należą: 

 Teorie feminizmu 

 Etyka współczesności 

 Prawa starożytne – kara 

 Warsztaty autoprezentacji 

 Postępowanie w sprawach nieletnich 
9. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym lub hybrydowym 

realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez UW.  
10. Informację dotyczącą wykorzystywanego narzędzia na zajęciach 

realizowanych w formie zdalnej lub hybrydowej należy podać przed pierwszymi  
zajęciami.   

§ 3 

1. Dyżury i konsultacje są prowadzone w trybie stacjonarnym (w budynkach 
Uniwersytetu Warszawskiego) w stałych terminach i godzinach, które zostały 
wcześniej zgłoszone.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby dyżury i 
konsultacje odbywały się w trybie hybrydowym lub zdalnym w stałych terminach i 
godzinach, które zostały wcześniej zgłoszone. Link do dyżuru należy podać wraz z 
informacją o jego terminie. Do trybu zdalnego i hybrydownego należy 
wykorzystywać narzędzia rekomendowane przez UW (Google Meet, Zoom). 

§ 4 

1. Egzaminy i zaliczenia przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie 
stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych 
(zaocznych). 

2. Zaliczenia i egzaminy na studiach niestacjonarnych (zaocznych) 
realizowane są w terminach zjazdów wcześniej ustalonych.   

3. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej 
zajęcia dydaktyczne, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w 



całości w trybie zdalnym, zaliczenie końcowe również może zostać przeprowadzone 
w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu i narzędzia wybranego do 
przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego musi znaleźć się w sylabusie 
przedmiotu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby 
prowadzącej zajęcia (egzaminującej) KJD może podjąć decyzję o zdalnej formie 
zaliczenia.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


