
 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 

nr 01/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie:       dodatkowych unormowań dotyczących organizacji sesji w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie 
 

§ 1 

Na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), 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 oraz w związku z § 2 ust. 3 zarządzenia 
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 („Rektor 
zastrzega sobie prawo do dokonania stosownych zmian we wskazanej w ust. 1 organizacji roku 
akademickiego w przypadku znaczącego zwiększenia się zagrożenia epidemicznego.”), mając na uwadze 
bezpieczeństwo studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników WSA Warszawa w okresie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), wprowadzam niżej wymienione 
dodatkowe unormowania dotyczące organizacji sesji w semestrze zimowym roku akademickiego 
202/2021:  

1) Przystępowanie do egzaminów i zaliczeń z przedmiotów praktycznych w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 możliwe będzie również w terminach późniejszych, niż wskazane w 
organizacji roku akademickiego 2020/2021 („ sesja egzaminacyjna główna (zimowa) 08.02.2021 r. – 
14.02.2021 r., sesja egzaminacyjna poprawkowa 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.”), tzn. aż do końca 
czerwca 2021 r. Szczegółowe terminy egzaminów i zaliczeń w terminach późniejszych, niż 
określonych ramami czasowymi sesji zimowej w troku akademickim 2020/2021, ustala Prorektor ds 
dydaktycznych lub pracownik WSA Warszawa (Biuro Organizacji Studiów) działający z jego 
upoważnienia. Informacja w powyższej sprawie będzie przekazywana studentom i innym 
zainteresowanym osobom na bieżąco. 

2) Zapis pkt 1 dotyczy zaliczeń i egzaminów, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. Zaliczenia i egzaminy, o których mowa w pkt 1, realizowane będą z 
zachowaniem określonych odrębnie zasad zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących te 
zaliczenia i egzaminy oraz biorących w nich udział, a także przy ograniczonej ilości osób w nich 
uczestniczących. 

§ 2 
 

1) Zapisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do słuchaczy studiów podyplomowych 
Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.  

2) Niniejsze zarządzenie zmienia, w zakresie ustalenia terminu możliwości przystępowania do zaliczeń i 
egzaminów z przedmiotów praktycznych zapis § 2 ust. 1 zarządzenia 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, wyznaczającego ramy 
czasowe sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 („sesja 
egzaminacyjna główna (zimowa) 08.02.2021 r. – 14.02.2021 r., sesja egzaminacyjna poprawkowa 
22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.”). 

3) Niniejsze zarządzenie podane zostanie niezwłocznie do wiadomości studentów i nauczycieli 
akademickich WSA Warszawa. 

4) Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  
 

Rektor 

  

                                                                                         dr Agnieszka Woch-Juchacz  


