
Zarządzenie Nr 05/2020 

Rektora 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie 

z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wydarzeń  

o charakterze otwartym na terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku  

z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego 

chorobę COVID-19 

§ 1 . 

W Zarządzeniu Nr 04/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 

2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wydarzeń o charakterze otwartym  na 

terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami mającymi na celu 

zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

 

1. Odwołuje się zajęcia dydaktyczne i wydarzenia o charakterze otwartym na terenie 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami mającymi na celu 

zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego  chorobę COVID-19  do 24 maja 

2020 roku. W tym okresie odbywa się nauka  

i praca zdalna,  z wyłączeniem przypadków, gdyby praca była niezbędna do zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania uczelni.  

1.1. Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni są informowani o prawach  

i obowiązkach w zakresie kształcenia i zasadach pracy zdalnej, przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

1.2.Sposób kształcenia na odległość określa Załącznik nr 1,,Informacja o zmianach  

w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania w Lingwistycznej Szkole Wyższej  

w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.”. 

1.3. W okresie, o którym mowa w ust. 1,  podejmowane są wyłącznie uchwały niezbędne do 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym 

albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 



1.4.Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia,  

w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz 

egzaminów dyplomowych, może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się oraz jego rejestrację. 

 

§ 6 otrzymuje brzmienie: 

 

Zarządzenie obowiązuje do 24 maja 2020 roku,  nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r. 

włącznie, chyba że bieżąca sytuacja epidemiologiczna dotycząca COVID-19 ulegnie zmianie. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 roku. 

 

Rektor Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie  

Rektor LSW  prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz 


