Poz. 28
UCHWAŁA NR 27
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie odbywania się kursów terenowych organizowanych dla studentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza
i geologia stosowana w czasie pandemii Covid-19
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 2 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia
z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na
Uniwersytecie Warszawskim (DURK z 2020 r. poz. 2) i § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Rada
Dydaktyczna dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana
i geologia postanawia, co następuje:
§1
W przypadku zaistnienia warunków epidemiologicznych uniemożliwiających
w roku akademickim 2020/2021 odbycie kursów terenowych studentom studiów
pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia
stosowana, w szczególności niemożliwości odbywania zajęć poza obiektami
Uniwersytetu Warszawskiego, niemożliwości zapewnienia warunków zgodnych
z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi lub braku zgody na wejście do
zakładów górniczych w czasie panującej epidemii:
1) kursy obowiązkowe, których zakładanych efektów kształcenia nie można
osiągnąć w inny niż przewidziano w sylabusie sposób zostają zawieszone
i odbędą się w najbliższym możliwym terminie lub będą zastąpione przedmiotami
równoważnymi zgłoszonymi przez ich koordynatorów;
2) kursy z puli przedmiotów do wyboru będą zastąpione zaproponowanymi przez
ich koordynatorów przedmiotami równoważnymi.
§2
Lista przedmiotów równoważnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wraz
z sylabusami zostanie ogłoszona do dnia 31 stycznia 2021 r.
§3
Decyzja o zawieszeniu kursu, o którym mowa w § 1 pkt 1, bądź zastąpieniu
kursu przedmiotami równoważnymi, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, jest
podejmowana przez prodziekana ds. studenckich w porozumieniu z koordynatorem
kursu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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