Uchwala nr 1110
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 maja 201 I r.
w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Bialymstoku zaigt
dydaktycznych z trykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglofit

62 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p6in. zm.) Senat
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Uniwersytetu w Bialymstoku ustala Zasady prowadzenia w Uniwersytecie
w Bialymstoku zajqt dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odlegloit, stanowi4ce Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.
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Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia25

maja2lll r

Zasady prowadzenia w Uniwersytecie w Bialymstoku
zajqd dydaktycznych z wykorrystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSd

W ramach realizowanych w Uniwersltecie w Bialymstoku program6w studi6w nauczyciele
akademiccy moge prowadzit zajgcia dydaktyczne z \ ykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odleglo66 na nastEpujqcych zasadach:

l.

3.

$1
E-zajpcia sA form4 prowadzenia zajpt dydaktycznych polegaj4cq na nauczaniu na
odleglo56 z zastosowaniem technologii elektronicznych.
E -zajgcia mog4 odbywa6 siE w ramach studi6w pierwszego, drugiego i trzcciego stopnia,
jednolitych studi6w magisterskich oraz studi6w podyplomowych.
E-za1gcia prowadzone s4 w ramach godzin przewidzianych planem studi6w dla danego

przedmiotu.
4. Maksymaln4 liczbE godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglo66 okreSlaiq
odrgbne przepisy.
5. Liczbg godzin e-zajg(, realizowanych w ramach danego przedmiotu ustala kierownik
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek prowadz4cego przedmiot.
6. Nauczyciel akademicki planuj4cy realizacjp e-zajgi zobowi4zany jest do odbycia
szkolenia z zaksesu tworzenia material6w dydaktycznych w formie elektronicznej oraz
obslugi wykorzystywanej platformy.
7. Studenci (doktoranci, sluchacze) przygotowuj4cy siq do udzialu w e-zajEciach
zobowi4zani s4do odbycia szkolenia z zakresu obslugi wykorzystywanei platformy.

{2
Przygotowanie i realizaila e-zajEi obejmuj4:
1) przygotowanie przez nauczyciela akademickiego scenariusza zaiq't z ptzedmiotu, kt6ry
ma zosta6 w caloSci lub w czgsci zrealizowany w formie e-zajEil wz6r scenariusza
stanowi Zal4cznik do niniejszych Zasad,
2) akceptacjg scenariusza zaj96 przez kierownika j ednostki organizacyjncj Uniwersl4etu,
3) przekazanie przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersletu do Sekcji
Multimedialnej informacji o planowanych e -zqpciach (scenariuszy), w terminach:
- do 15 wrzesnia poprzedniego roku akademickiego - jezeli planowane zajEcia
dotycz4 semestru zimowego,
- do 15 grudnia - jeZeli planowane zaj gcia dotycz4 seme stru letniego,
4) przygotowanie przez nauczyciela material6w dydaktycznych do e-zajqi zgodnie z
wytycznymi dostppnymi na stronie intemetowej; przygotowanie poszcze96lnych
modul6w moze nastQpowai sukcesywnie w ci4gu semestru; modul powinien by6
przygotowany i dostarczony do Sekcji Multimedialnej na trwalym noSniku danych (CD,
DVD itp.) na 14 dni przed udostEpnieniem go studentom,
5) weryfikacjg przygotowanych material6w pod wzglgdem technicznym przez

6)
7)

pracownik6w Sekcj i Multimedialnej,
umieszczanie na platformie material6w dydaktycznych w formie elektronicznej,
moderowanie na platformie forum, czatu oraz prowadzenie za ich poSrednictwem
dialogu miqdzy nauczycielem a studentem (doktorantem, sluchaczem),

8) monitorowanie i ocenianie aktywnodci student6w (doktorant6w, sluchaczy) na

9)

l.

2.

platformie,
organizowanie procesu sprawdzania
sluchaczy).

i

oceniania wiedzy student6w (doktorantow.

$3
Nauczyciel akademicki realizuje godziny dydaktyczne przezntczone na e-zajEcia:
- komunikuj4c siE ze studentami (doktorantami, sluchaczami) za poSrednictwem
platformy, poczty elektronicznej i komunikator6w,
- moderuj4c forum, czat,
- oceniaj4c student6w (doktorant6w, sluchaczy).
Nauczyciel akademicki prowadz4cy e-zajgcia odpowiada za treSci merytoryczne zawarte
w materialach do tych zq9,(, oraz ich prawidlow4 realizacjg.

$4

1.

Nauczyciel akademicki prowadzQcy przedmiot realizowany w czEsci lub calosci w formie
e-zajg(, ma obowi4zek uwzglgdnienia w sylabusie przedmiotu informacji dotycz4cych ezaj96.

2. O zasadach odbywania szkolenia, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 7, zasadach i terminach
reahzaqi oraz zaliczenia e-za1g| prowadzqcy przedmiot informuje student6w
3.

(doktorant6w, sluchaczy) przed rozpoczgciem zajpi.
W uzasadnionych przypadkach prowadz4cy mo2e przedluZyi termin realizacji e-zajqtOstateczny termin zakohczenia realizacji e-zajqi nie mo2e przekraczai termtnu

przewidzianego do zaliczenia danego przedmiotu ustalonego planem studi6w i
organizacj 4 roku akademickiego.

$5

organizacja i monitorowanie realizacji e-zajEc w uniwersytecie nalezy do Pelnomocnika
Rektora ds. nauczania na odlegloSi oraz Sekcji Multimedialnej.

Do

$6

obowi4zk6w Pelnomocnika Rektora

ds.

nauLczania

na odlegloSi

naleiry

w szczeg6lno5ci:
l) promowanie i koordynowanie dzialah w zakresie nauczania na odleglo66,
2) formulowanie opinii i propozycji rozwiqzai systemowych w zakresie ksztalcenia na
odlegloS6,

ksztalcenia na odleglo56 w jednostkach Uniwersytetu,
nadz6r nad dzialalnoSci4 Sekcji Muttimedialnej,
aktywne poszukiwanie moZliwoSci pozyskiwania Srodk6w finansowych niezbqdnych
do wdrazania nowoczesnych technologii nauczania,
nawi4zywanie wsp6lpracy z jednostkami organizacyjnymi realizuj4cymi podobne

3) monitorowanie realizacji

4)
5)
6)
7)

dzialania w innych uczelniach,
przedkladanie Rektorowi rocznych sprawozdari z zakresu podjqtych dzialai i realizacji
ksztalcenia na odlegloSi w Uczelni.

$7
Do podstawowy ch zadah Sekcji Multimedialnej nalezy w szczeg6lnoSci:

l)

przygotowanie i prowadzenie szkoleh skierowanych do nauczycieli
(doktorant6w, sluchaczy) z zakresu obslugi platformy,

i

student6w

2) rozbudowywanie i udostgpnianie narzqdzi informatycznych do

prowadzenta

ksztalcenia na odleglodi,

3) prowadzenie dzialah maj4cych na celu zintegrowanie platformy z USOS-em,
4) doradztwo, pomoc w zakesie przygotowania material6w dydaktycznych oraz pomoc
techniczna dla nauczycieli akademickich i student6w (doktorant6w, sluchaczy)
korzystaj4cych z platformy,

5) przygotowanie raportu dotycz4cego aktywnoSci nauczyciela akademickiego
platformie i przekazanie go nauczycielowi akademickiemu oraz

na

kierownikowt

wlaSciwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

$8

W przJpadku rcalizacji projekt6w finansowanych ze 2r6del zewngtrznych (np. unijnych)
dopuszcza sig stosowanie zasad ptowadzenia zapl dydaktycznych z wykorzystaniem metod i
wymog6w dokumentacji proj ektowej,
technik ksztalcenia na odleglo56 wynikaj4cych
innych niZ okeSlone niniejsz4 Uchwal4.

z

Tdlqcznik
do Zasad prowadzenia w [Jlrlucrsylecie w Ilia]ymsloku
zajQe dydaklycznych z \vykor z)'stanicm melod itcchrik
ksztalccnia na odleglosi
wprowadzo yoh Uchrval4 nr I I l0
Senatu Uuiwcrsytetu w BialYmstoku z dnia 25 05 201 I r

Scenariusz zajgd z przedmiotu:

*."i"ilr t"-i":"'i,i,ilr"i* ",is"iniiifill",,i,rii i"^r;"";;;;;;;;;i;;-;;;;;
L Opis przedmiotu
Prowadz4cy przedmiot:. .. . . . .
Wydzial:. .. ... . . .

Kierunek studi6w:...........
Rok

studi6w:

.............rodzai studi6w

(itd. sktcjoname Io, niestacj onarne iednoli te sludia magisterikie, s!tldia podyPlonlo 'e)

l.

Zakladane cele dydaktyczne: .....................

2.

Wymiar godzinowy calego przedmiotu:
cwtczenra:
Wyklad:
e-zajEi:
w
formie
Do wykonania
cwiczenia:
Wyklad:
zaliczenia'.
Spos6b
3.
CzgSi przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej:......
Czg56 przedmiotu realizowana

Caly przedmiot:

w formie e-zajEi:..

.

4.

Spos6b realizaili przedmiotu

i.

s'.,leor;;;;i;;;J'i;;,

Proponowane aktywnoSci:

MODUL rr........................

Proponowane aktywnoSci:

-

liczba i wielko6i modul6w:

itd. Opis nastEpnych modul6w (liczba mo dul6w zaleLy od przedmiotu)
Uwagi: .............
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utworzenia kursu realizowanego w formie e-zajgd

. Zgloszenie

r r uwduzqlJ.

rsrl rur.

......... ..

Zaklad:............
Kontakt (e-mail / telefon):
Nazwa Drzedmiotu: ............
Kod przedmiotu:
rru,,,v,

6, uPJ.

Rok akademicki:

Semestr: I lzimowy I lt"tni
Typzajgl: wyklad [--] dwiczenia

fl

inn",

Typ studi6w:

|

III. Adnotacje

Sekcji Multimedialnej

Data zlozenia

laboratorium llkonwersatorium

| stacjonarne

|

| niestacjonarne

:

scenarius2a.....................

Kod kursu:

fl-l-T-n-fT-fT_l-

Dodatkowe numery kurs6w:
Data utworzenia kursu

......... .....

