
 

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych i raportowania sposobu prowadzenia zajęć na WIL 

w semestrze letnim 2020/2021 

I. Rodzaje zajęć przewidziane do realizacji w formie zdalnej w semestrze letnim 2020-2021 
 

1. Wykłady, ćwiczenia zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe i seminaria, zarówno na studiach stacjonarnych 

jak i niestacjonarnych, powinny być prowadzone w formie zdalnej.  

2. Konsultacje powinny być prowadzone w formie zdalnej. 

3. W przypadku pojawienia się zarządzenia Rektora PK zmieniającego zasady  funkcjonowania Uczelni w okresie 

pandemii powyższe zasady mogą ulec zmianie. 

 

II. Dopuszczalne sposoby prowadzenia zajęć zdalnych  

 

1. Zajęcia zdalne mogą mieć formę: 

 

a) wideokonferencji odbywających się w godzinach przewidzianych grafikiem zajęć, przy użyciu platform: Zoom, 

Teams lub Webex. 

b) nagranych materiałów wideo udostępnianych studentom regularnie (z częstością zajęć) w postaci plików wideo 

poprzez Teams, Elf, Delta lub publikowanych na kanałach YouTube. W przypadku takiej formy zajęć, 

prowadzący powinien umożliwić studentom kontakt synchroniczny w trybie wideokonferencji podczas 

pierwszych lub ostatnich 15 minut zajęć. Jeśli czas ten okaże się niewystarczający, dyskusja nt. omawianych 

zagadnień powinna zostać kontynuowana w terminie konsultacji prowadzącego. 

c) e-kursów na platformie Elf spełniających wymagania stawiane e-kursom zgodnie z Regulaminem, prowadzenia 

zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość (Załącznik do Zarządzenia nr 55 Rektora 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 września 2019 r.). E-kursy muszą zawierać:  

 elementy informacyjne o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danego rodzaju zajęć (tj. 

warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy 

studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu); 

 elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na ćwiczeniach i zajęciach 

projektowych, instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe 

prace projektowe, linki do zasobów w Internecie i inne materiały o charakterze edukacyjnym); 

 elementy weryfikacji wiedzy (tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 

wykorzystujące mechanizmy losowości zaimplementowane na platformie Moodle); 

 elementy komunikacyjne (tj. narzędzia komunikacji nauczyciel-student, elektroniczne sprawozdania, 

narzędzia komunikacji i dyskusji, np. fora dyskusyjne); 

 punktowane przez system pytania kontrolne pogrupowane w quizy, bloki zadań do samodzielnego 

rozwiązywania oraz inne aktywności studenta. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta 

w czasie jego aktywności w e-kursie powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia kursu. 

2. Inne niż wyżej wymienione sposoby prowadzenia zajęć zdalnych muszą uzyskać aprobatę Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia. Propozycje takie należy zgłosić pisemnie lub mailowo do p. Beaty Szostak  do dnia 12.03 

2021. 

 

3. Konsultacje w formie zdalnej powinny być prowadzone w trybie wideokonferencji. 

 

4. Prowadzący powinni na pierwszych zajęciach poinformować studentów, jaką formę będzie miało zaliczenie 

przedmiotu (na jakiej platformie zostanie przeprowadzone i jakie narzędzia zostaną w jego ramach 

wykorzystane od strony technicznej). Ustalenia te nie mogą być zmieniane w trakcie semestru. 



 

III. Raportowanie sposobu prowadzenia zajęć  

 

1. W celu raportowania sposobu prowadzenia zajęć zostanie stworzony zespół w Teams. Zespół służył będzie do 

udostępnienia przez pracowników aktualnego grafiku zajęć zdalnych i stacjonarnych (szybkiej i nieuciążliwej 

ścieżki przepływu bieżącej informacji o sposobie prowadzenia zajęć) oraz stworzenie mechanizmu 

umożliwiającego kontrolę odbywania zajęć. Każdy pracownik będzie proszony o wpisanie do przygotowanej 

tabeli (w ujęciu tygodniowym) swojego podziału godzin (grafiku zajęć) w następujący sposób: 

a) Należy podać nazwę przedmiotu, rodzaj zajęć oraz sposób ich prowadzenia (używana platforma), 

kierunek, stopień, rodzaj i rok studiów, grupę.  

 Jeżeli zajęcia są prowadzone synchronicznie na Zoomie lub Webexie należy dodatkowo podać 

dzień, godzinę, platformę i link do wideokonferencji; 

 Jeżeli zajęcia są prowadzone synchronicznie w Teams należy podać dzień, godzinę i nazwę 

zespołu. Do każdego zespołu należy dopisać użytkownika „zajeciaWIL”; 

 Jeżeli zajęcia mają postać nagranych filmów – należy podać sposób udostępnienia filmów 

studentom i  podać link do zamieszczonych plików; 

 Jeżeli zajęcia mają formę e-kursu, należy podać jego nazwę. 

b) W tabeli należy również wpisać dni, godziny i sposób prowadzenia konsultacji (wraz z odnośnikami do 

platform zdalnych). 

2. Grafik należy uzupełnić zgodnie z powyższym schematem dla pierwszych dwóch tygodni zajęć (tydzień 

parzysty/nieparzysty). W kolejnych tygodniach należy wpisywać  jedynie zmiany w stosunku do planu z 

pierwszego tygodnia (np. jednorazowe linki do wideokonferencji, zmiany godzin zajęć). Wpis powinien być 

dokonany przed planowanym terminem zajęć. 

3. Grafiki pracowników będą udostępniane członkom Kolegium Dziekańskiego oraz pracownikom Dziekanatu. 

Prowadzący zajęcia nie będą zgłaszali zmian w sposobie/terminie odbywania zajęć do p. Beaty Szostak. Nie 

będzie również konieczności przesyłania comiesięcznego raportu z odbytych zajęć do kierownictwa katedr.  

4. Członkowie Kolegium Dziekańskiego będą mieli możliwość kontroli odbywania zajęć zdalnych poprzez 

dołączanie do wideokonferencji lub sprawdzanie aktywności na e-kursach. W przypadku zajęć zdalnych 

prowadzonych na platformach Zoom i Webex, do których dostęp dla uczestników wymaga akceptacji 

prowadzącego, ewentualne kontrole zajęć online będą prowadzone w ciągu pierwszych 15 minut trwania 

zajęć. 

5. W przypadku pracowników zatrudnionych w katedrach WIL Kierownicy katedr będą mieli możliwość wglądu 

do grafików podległych sobie pracowników. 

 

IV. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone zgodnie z podziałem godzin. Ewentualne zmiany terminów zajęć 

muszą uzyskać zgodę kierownika jednostki i prodziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. 

 


