
Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie  

nr  01/09/2020 z dnia 7 września 2020 r. 
 

 
w sprawie:  określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Artystycznej 

w Warszawie oraz sposobu i trybu realizacji zajęć w semestrze zimowym 
wskazanego wyżej roku akademickiego 

 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 i art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w 
związku z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020 r. 
dotyczącą organizacji kształcenia w uczelniach w roku akademickim 2020/2021 (link: 
https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-
rekomendacje-dla-wladz-uczelni) określającą, jako zalecany sposób organizacji kształcenia  
w uczelniach w najbliższym roku akademickim model mieszany, a także mając na uwadze 
bezpieczeństwo studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników projektów  
i pracowników WSA w Warszawie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19), zarządzam, iż zajęcia w WSA w Warszawie w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w sposób mieszany (hybrydowy) – tzn. częściowo w 
trybie zdalnym oraz częściowo na terenie Uczelni.  

2. Kształcenie w WSA w Warszawie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  odbywa 
się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne),  
z zastrzeżeniem ust. 3. Decyzję co do formy, trybu i terminu realizacji zajęć w semestrze letnim 
roku akademickiego 2020/2021 zostaną podjęte przez Rektora odrębnie, w zależności od rozwoju 
sytuacji epidemicznej. W przypadku pojawienia się takiej możliwości, stopniowo ograniczana 
będzie liczba zajęć prowadzonych w sposób zdalny.  

3. Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub ich praktyczną specyfikę nie mogą 
być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się na terenie Uczelni, z zachowaniem zasad 
zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział. Plan 
szczegółowy wszystkich zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych 
roczników i trybów do dnia 23 września 2020 roku.  Zajęcia z wychowania fizycznego będą  
w obecnej sytuacji epidemicznej nadal  prowadzone w formie zdalnej.  

4. Praktyki odbywają się w formie ustalonej przez Biuro Karier i Praktyk WSA. Informacja w tej 
sprawie zostanie przekazana studentom i innym zainteresowanym osobom podczas spotkań 
organizacyjnych. 

5. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy dydaktyczni i administracyjni będą 
otrzymywali na bieżąco informacje i ustalone przez Rektora lub osoby działające z jego 
upoważnienia, wytyczne co do trybu działania WSA w Warszawie oraz korzystania  
z infrastruktury WSA w Warszawie, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia  
i biorących w nich udział. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy dydaktyczni 
i administracyjni zobowiązani są do przestrzegania reguł w nich zawartych. Ogólne zasady  
i wytyczne dotyczące funkcjonowania WSA w Warszawie w okresie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa COVID-19 zawierają obowiązujące zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły 
Artystycznej związane z reżimem sanitarnym i przebywaniem na terenie Uczelni,  
w szczególności zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr  03/03/2020 z 
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i wytycznych dotyczących zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności akademickiej  Wyższej 
Szkoły Artystycznej w Warszawie. 

6. Zajęcia, godziny i zasady konsultacji, funkcjonowanie Biblioteki WSA zostaną podane wraz  
z planem. Jakiekolwiek zmiany w terminach czy godzinach muszą być zatwierdzone przez BOS. 

7. Obecność studentów podczas zajęć w trybie zdalnym oraz zajęć odbywających się na terenie 
Uczelni będzie monitorowana przez prowadzących poszczególne zajęcia. 



8. Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się na Zoom. Prowadzący poszczególne zajęcia mogą 
organizować także grupy w mediach społecznościowych oraz wykorzystać E-platformę WSA na 
testy, quizy, inne zadania po uzgodnieniu tego ze studentami poszczególnych roczników.   

9. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. 
 
 

§ 2  
 

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
w związku z § 16 ust. 9 („Rektor określa szczegółową organizację roku akademickiego, w tym 
terminy uzyskania zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.”) obowiązującego Regulaminu Studiów 
Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, wprowadzam następującą  organizację roku 
akademickiego 2020/2021: 

Rok akademicki trwa od 01 października 2020 roku do 30 września 2021 roku i obejmuje: 
 
Semestr zimowy 01.10.2020r. – 28.02.2021 r. 
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 16.10.2020 r. godzina 16.00 Zoom                                           
-           zajęcia dydaktyczne 09.10.2020 r. -07.02.2021 r. studia niestacjonarne 
-           zajęcia dydaktyczne 12.10.2020 r. -07.02.2021 r. studia stacjonarne  
- przerwa świąteczna 24.12.2020 r. – 06.01.2021 r. 
- inne dni wolne od zajęć 01.11.2020 r., 11.11.2020 r. 
-           sesja egzaminacyjna główna (zimowa) 08.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 
-  przerwa międzysemestralna (ferie zimowe) 15.02.2021 r. – 21.02.2021 r. 
- sesja egzaminacyjna poprawkowa 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r. 
 
Semestr letni 01.03.2021 r. – 30.09.2021 r. 
- zajęcia dydaktyczne 01.03.2021 r. -21.06.2021 r. 
-           przerwa świąteczna 02.04.2021 r. -07.04.2021 r 
-           przerwa majowa 01-03.05.2021 r. 
-           inne dni wolne od zajęć: 03.06.2021 r.  
- sesja egzaminacyjna główna (letnia) 22.06.2021 r. – 28.06.2021 r. 
- wakacje letnie 01.07.2021 – 12.09.2021 r. 
-           sesja egzaminacyjna poprawkowa 13.09.2021 r. – 26.09.2021 r. 
-  plenery artystyczne, praktyki studenckie 06.09.2021 r. -30.09.2021 r. 

 
2. Rektor, na wniosek samorządu studentów lub z inicjatywy własnej może ustanowić dni wolne od 

zajęć dydaktycznych (tzw. dni rektorskie). 
3. Rektor zastrzega sobie prawo do dokonania stosownych zmian we wskazanej w ust. 1 organizacji 

roku akademickiego w przypadku znaczącego zwiększenia się zagrożenia epidemicznego. 
 

§ 3 
 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 
2. Niniejsze zarządzenie podane zostanie niezwłocznie do wiadomości studentów, słuchaczy studiów 

podyplomowych i pracowników WSA w Warszawie. 
 

 
 

 
Rektor 

  
 

                                                                                       dr Agnieszka Woch-Juchacz  


