
Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu  
Nr 61/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zaopiniowania Regulaminu tworzenia i prowadzenia 
 zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

 
Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie 
elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej 
kursami elektronicznymi. 
 

§ 2 
 

1. Zajęcia z wykorzystaniem kształcenia na odległość (kursy elektroniczne) mogą odbywać 
się w ramach: 
1) studiów I stopnia, 
2) studiów podyplomowych, 
3) kursów dokształcających. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem kształcenia na odległość (kursy elektroniczne) mogą odbywać 
się w formach: 
1) kursów w pełni e-learningowych, 
2) kursów komplementarnych (,,blended learning"), w których wykładowca dzieli swoje 

zajęcia na dwie części: część prowadzoną metodą tradycyjną oraz część wykorzystującą 
e-learning, 

3) kursów wspomaganych przez e-learning, gdzie kaŜdy wykładowca moŜe otrzymać 
konto na uczelnianej platformie e-learningowej i wykorzystywać swój wirtualny kurs 
jako narzędzie wspomagające nauczanie tradycyjne. 

 
§ 3 

 
W celu uzyskania konta na uczelnianej platformie zdalnego nauczania naleŜy przejść do 
strony: http://moodle.pwsz.elblag.pl i postępować zgodnie z instrukcją dla nowych 
uŜytkowników. 
 

§ 4 
 

Tworzenie i prowadzenie kursów elektronicznych obejmuje: 
1. określenie zasad dostępu do kursu, 
2. umieszczanie materiałów elektronicznych (np.: prezentacje, dokumenty PDF), które 

studenci będą mogli pobrać na swój komputer, 
3. tworzenie testów i quizów z materiału objętego kursem, 
4. umieszczanie zadań, 
5. osadzenie w kursie forum oraz czatu, 
6. prowadzenie ze studentami/uczestnikami dialogu poprzez czat, forum, e-mail, 
7. dzielenie studentów uczestniczących w kursie na grupy oraz przydzielanie zadań, 
8. stosowanie ankiet oraz przeprowadzenie głosowania na dowolny temat, 
9. ustalenia trybu zaliczenia/egzaminu końcowego. 
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§ 5 

 
Wykładowca kursu elektronicznego, przed rozpoczęciem nowego semestru, zobowiązany jest 
do: 
1. przygotowania materiałów źródłowych i scenariusza kursu do całego przedmiotu, 
2. zgłoszenia projektu kursu e-mailem na adres: e-learning@pwsz.elblag.pl, 
3. przedstawienia Dyrektorowi Instytutu przygotowanego kursu i uzyskanie akceptacji na 

jego uruchomienie. 
 

§ 6 
 

Odpowiedzialność prawna i merytoryczna w zakresie tworzonego i prowadzonego kursu 
elektronicznego spoczywa na autorze. 

 
§ 7 

 
1. Za przygotowanie zajęć dydaktycznych w formie e-learningu na studiach I stopnia 

nauczycieli akademicki otrzymuje zwiększone wynagrodzenie, którego zasady regulują 
uchwała senatu Nr 14/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia 
dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń (ze zmianami) i zarządzenie rektora 
Nr 36/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie zasad okresowego zwiększania 
wynagrodzeń pracowników PWSZ w Elblągu (ze zmianami).  

2. Przeprowadzenie zajęć w formie e-learningu na studiach I stopnia rozliczane jest w ramach 
pensum zgodnie z ilością godzin przewidzianą w planie studiów. 

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie e-learningu  
nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z preliminarzem kosztów na 
studiach podyplomowych i kursach dokształcających.  

  
 
 
 


