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Prorektora UJ ds. dydaktyki
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
I.
1.

2.

3.

Zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość (zajęcia zdalne), jeżeli spełniono wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.).
Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi oferowanych w ramach:
1) Platformy e-learningowej Pegaz;
2) pakietu Office365, w szczególności MS Teams.
Dziekan/dyrektor szkoły doktorskiej może dopuścić wykorzystanie innych narzędzi
służących do prowadzenia zajęć zdalnych pod warunkiem, że nie wymagają one
ponoszenia kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania przez uczestników kształcenia oraz
pod warunkiem, że korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez
Uniwersytet Jagielloński z uwzględnieniem przepisów określających zasady ochrony
danych osobowych.
II.

1.

Koordynator przedmiotu oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są:
1) dbać o jakość materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej;
2) poinformować uczestników zajęć o trybie realizacji zajęć zdalnych, planowanym
nagrywaniu zajęć oraz terminach ich realizacji z odpowiednim wyprzedzeniem,
za pomocą korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOSweb lub
ogłoszeń na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej UJ, chyba,
że informacje te zostały określone w sylabusie przedmiotu;
3) zapewnić uczestnikom zajęć możliwość udziału w dyżurach lub konsultacjach
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
4) uwzględnić możliwość adaptacji zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
poprzez stosowanie technologii informatycznych dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, a w przypadku przyznania uczestnikowi zajęć adaptacji
procesu dydaktycznego (zgodnie z odrębnymi przepisami), wprowadzić rozwiązania
wskazane w zaleceniach Działu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczących adaptacji
procesu studiowania.
2. Nagrywanie zajęć możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi
uniemożliwiających identyfikację danych osobowych i wizerunku uczestników zajęć.
Decyzję o sposobie nagrywania podejmuje prowadzący zajęcia.

III.
Bieżąca kontrola postępów w nauce może odbywać się w szczególności:
1) z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających wielostronną
komunikację w czasie rzeczywistym (np. poprzez odpowiedź ustną w trakcie zajęć),
możliwość udziału w dyżurach lub konsultacjach;
2) poprzez zadania domowe lub zlecenie przygotowania materiałów w ramach pracy
własnej, testy on-line, prezentacja na zajęciach wcześniej przygotowana przez
studenta na dany temat, esej, przygotowanie projektu z danej tematyki, zadania
w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi do kształcenia na odległość.
IV.
1.

2.
3.

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość sprawują:
1) dziekan lub upoważniona osoba – w zakresie kształcenia na studiach;
2) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
3) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich;
4) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach
podyplomowych.
W ramach nadzoru możliwe jest, w szczególności, prowadzenie hospitacji zajęć zdalnych.
Dziekan może określić szczegółowe zasady prowadzenia zajęć zdalnych na wydziale.
V.

Regulacje dotyczące zajęć zdalnych stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach
doktoranckich, w szkołach doktorskich, studiach podyplomowych i innych formach
kształcenia.
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