
Informacja o trybie prowadzenia zajęć na kierunku Studia regionalne i lokalne w semestrze 

zimowym 2020/2021 (I rok) 

- Wszystkie zajęcia I roku prowadzone są w trybie mieszanym tj. spotkania stacjonarne i zdalne w ramach tego 

samego przedmiotu (z wyjątkiem Seminarium Euroreg prowadzonego w trybie zdalnym). 
- Szczegółowe informacje na temat treści zajęć, trybu ich prowadzenia oraz zasad zaliczania zostaną udostępnione 

w sylabusach poszczególnych przedmiotów do 30.09.2020. Zostaną także przekazane na pierwszych zajęciach 
przez prowadzących. 

- Obowiązującym na kierunku Studia regionalne i lokalne narzędziem komunikacji jest Google Meet oraz Zoom. 
Studenci zobowiązani są do korzystania z narzędzia przy użyciu adresu mailowego w domenie student.uw.edu.pl  

- Zajęcia zdalne odbywać się mogą synchronicznie (spotkanie w formie wideokonferencji na żywo zgodnie z 
poniższym planem zajęć) bądź asynchronicznie (materiał udostępniany w formie nagrania). Obecność na zajęciach 

stacjonarnych oraz zdalnych w formie synchronicznej jest obowiązkowa. Student ma prawo do dwóch 
nieusprawiedliwionych nieobecności. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej problemami 

technicznymi jest zgłoszenie tych problemów niezwłocznie po ich wystąpieniu tj. przed rozpoczęciem zajęć (dot. 

przede wszystkim zajęć synchronicznych). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://student.uw.edu.pl/


Rozkład zajęć I roku semestr I rok akademicki 2020/2021 (15.10.2020-21.02.2021)  

PONIEDZIAŁEK 

8.00-9.30 11.30-13.00 13.15-14.45 15.00-16.30 

Teorie i polityki rozwoju miast i 
regionów,  
wykład  
prof. G. GORZELAK 
sala EUROREG 
 

Ilościowe analizy ekonomiczne, 
społeczne i przestrzenne – warsztat 
badacza, wykład  
prof. M. HERBST 
sala EUROREG  

Dane i infografiki w studiach 
miejskich i regionalnych, ćwiczenia 
dr T. KUPIEC 
sala EUROREG       
 
zajęcia co drugi tydzień, 
naprzemiennie> 

Introduction to urban studies, 
konwersatorium 
dr hab. K. POBŁOCKI 
sala EUROREG  
 
<naprzemiennie, zajęcia co drugi 
tydzień 

WTOREK  

 11.30-13.00 13.15-14.45 15.00-16.30 

 Ilościowe analizy ekonomiczne, 
społeczne i przestrzenne – warsztat 
badacza,  
ćwiczenia 
prof. M. HERBST 
sala EUROREG 

Metodologia badań naukowych, 
ćwiczenia 
dr K. WOJNAR 
sala EUROREG 

 

Planowanie rozwoju regionalnego i 
lokalnego, ćwiczenia 
mgr J. ROK 
sala EUROREG 
 

CZWARTEK 

 11.30-13.00 13.15-14.45 15.00-16.30 

 Seminarium EUROREG, ćwiczenia  
prof. G. GORZELAK, 
dr hab. A. OLECHNICKA 
dr D. CELIŃSKA-JANOWICZ 
Zajęcia zdalne przy użyciu Google 
Meet 
 

Kluczowe zagadnienia studiów 
regionalnych i lokalnych, wykład  
dr hab. A. OLECHNICKA 
prof. M. SMĘTKOWSKI 
dr A. PŁOSZAJ 
dr T. KUPIEC 
sala EUROREG 

Zbiorcze seminarium magisterskie 
prof. M. HERBST 
dr A. PŁOSZAJ 
sala EUROREG 
 

  

 W ciągu całych studiów w EUROREG każdy student musi zrealizować 6 ECTS w ramach OGUN-ów z puli UW, w tym min. 5 ECTS powinno przypadać na przedmioty z obszaru 
nauk humanistycznych. Przedmioty te student może realizować w II, III lub IV semestrze studiów. Na wszystkie OGUN-y studenci rejestrują się samodzielnie 

 
 



Reżim sanitarny w Euroreg na potrzeb zajęć dydaktycznych 

 
 zachowanie min 1,5 m odstępu między studentami, zarówno w sali jak i w innych pomieszczeniach; 
 jeżeli nie można zachować takiej odległości, konieczne jest używanie masek jednorazowych lub wielorazowych; 

 uczestnikom zajęć zaleca się korzystanie z dystrybutora ze środkiem dezynfekującym; 
 zobowiązuje się studentów do noszenia masek, które zdjąć można dopiero po zajęciu miejsca w sali; ponownego 

nałożenie maski konieczne jest w momencie każdorazowego opuszczenia miejsca siedzącego; 
 obowiązuje min. 10 minutowe wietrzenie sali oraz dezynfekowanie blatów, klamek i wyłączników światła pomiędzy 

zajęciami; 

 podczas zajęć w sali niewskazane jest przekazywanie sobie wzajemnie przedmiotów (np. długopisów czy arkuszy 
papieru);  

 zobowiązuje się studentów do niezwłocznego poinformowania pracownika dziekanatu telefonicznie lub mailowo o 
każdym przypadku podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 studenta lub jego domownika oraz o 

ewentualnym objęciu studenta kwarantanną lub izolacją domową;  
 po zajęciach zobowiązuje się uczestników zajęć do skorzystania z kosza na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

 


