Zar ządzenie Nr 13/2014
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku zajęć
dydaktycznych z wykor zystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz.
1347 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
1. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzone w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Białymstoku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, zwane dalej zajęciami na odległość, realizowane są z wykorzystaniem uczelnianej
platformy nauczania na odległość.
2. Uczelniana platforma nauczania na odległość wspiera inne metody kształcenia w formie:
· publikowania materiałów dydaktycznych online m.in.: sylabus, konspekty,
prezentacje, publikacje, grafika, pliki multimedialne, zadania, testy, itp.;
· przeprowadzanie konsultacji, dyżurów lub innych form zajęć, zatwierdzonych przez
Prorektora ds. studenckich.
§2
1. Student ma prawo odmówić udziału w zajęciach na odległość, poprzez złożenie
prowadzącemu przedmiot w formie pisemnej lub mailowej rezygnacji, na studiach
stacjonarnych najpóźniej do końca drugiego tygodnia zajęć w semestrze lub, na studiach
niestacjonarnych na jeden dzień przed drugim zjazdem w semestrze.
2. W takim przypadku student zobowiązany jest do udziału w konsultacjach z zakresu
materiału przewidzianego do realizacji w formie zajęć na odległość.
§3
1. Rektor powołuje administratora uczelnianej platformy nauczania na odległość.
2. Nauczyciel akademicki opracowujący materiały do nauczania na odległość otrzymuje
pomoc merytoryczną od administratora uczelnianej platformy nauczania na odległość w
zakresie oprogramowania, możliwości wykorzystania różnych technik nauczania na odległość
oraz obsługi portalu.
3. Warunkiem prowadzenia nauczania na odległość jest ukończenie przez nauczyciela
akademickiego szkolenia w zakresie podstaw obsługi platformy.

§4
1. Nauczyciel akademicki pragnący przeprowadzić zajęcia z użyciem technik nauczania na
odległość składa na początku każdego semestru roku akademickiego u Prorektora ds.
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studenckich, tj. do dnia 20 września w semestrze zimowym oraz do dnia 15 lutego w
semestrze letnim, w którym odbywać się będą jego zajęcia, pisemny wniosek o wyrażenie
zgody na odbywanie zajęć na odległość.
2. Wniosek ten powinien zawierać przynajmniej:
· nazwę przedmiotu (kursu),
· liczbę tygodni (modułów tematycznych), w jakich realizowany będzie kurs z
wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,
· email prowadzącego.
3. Prorektor ds. studenckich wyraża zgodę na odbycie zajęć w ww. formie, po ustaleniu, że
zarówno studenci, jaki i nauczyciele akademiccy posiadają odpowiedni dostęp do
infrastruktury i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną
interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi.
4. Możliwość przeprowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość powinna także
przewidywać karta danego przedmiotu/modułu kształcenia.
5. Administrator uczelnianej platformy nauczania na odległość na podstawie
zaakceptowanego przez Prorektora ds. studenckich wniosku tworzy na platformie kurs i
określa odpowiednie uprawnienia dla prowadzącego.
6. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na odległość:
1) przed terminem pierwszych zajęć w semestrze umieszcza na platformie: plan
wskazujący terminy, w których zajęcia będą prowadzone w sposób tradycyjny oraz na
odległość; opis zajęć wraz z liczbą punktów ECTS; sposoby weryfikacji zakładanych
efektów kształcenia, kryteria oceniania; formę kontaktu ze studentami, wraz z adresem
kontaktowym;
2) umieszcza na uczelnianej platformie nauczania na odległość odpowiednie materiały,
umożliwiające zapoznanie się z treściami nauczania, rozwiązywanie testów auto
ewaluacyjnych w sieci oraz kontakt z prowadzącym w postaci przystosowanej do
wymagań systemów informatycznych działających w Wyższej Szkole Ekonomicznej w
Białymstoku;
3) ma obowiązek uwzględnienia w sylabusie przedmiotu informacji dotyczących
nauczania na odległość.
7. Nauczyciel akademicki realizuje godziny dydaktyczne:
· komunikując się ze studentami za pośrednictwem platformy, poczty elektronicznej i
komunikatorów,
· moderując forum, czat,
· oceniając studentów.
8. Ilość godzin dydaktycznych prowadzonych za pośrednictwem uczelnianej platformy
nauczania ustala nauczyciel akademicki w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich. Są
one zaliczane do pensum nauczycieli akademickich i powinny być wykazane w miesięcznych
sprawozdaniach składanych przez nauczycieli akademickich w dziale spraw studenckich.
9. Godziny dydaktyczne prowadzone w trybie na odległość powinny się odbywać za
pośrednictwem uczelnianej platformy nauczania w czasie rzeczywistym w formie forum
dyskusyjnego lub konsultacji odbywanych w terminach ustalonych i ogłoszonych przez
nauczyciela akademickiego; odbycie tych zajęć jest rejestrowane przez administratora portalu.
Mogą mieć również formę rozłożoną w czasie.
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10. Zajęcia na odległość mogą obejmować także odbywanie przez nauczycieli akademickich
obowiązkowych dyżurów w postaci konsultacji internetowych w ustalonych i podanych do
wiadomości studentów terminach.
11. Przed odbyciem zajęć z wykorzystaniem technik na odległość nauczyciel akademicki
zobowiązany jest do zaznajomienia studentów z terminami konsultacji, w tym konsultacji
osobistych w siedzibie uczelni oraz zajęć na odległość w czasie rzeczywistym oraz z
procedurami, które umożliwią kontakt studentów z nauczycielem.
12. Uczelnia w miarę możliwości zapewnia w siedzibie uczelni możliwość korzystania z
komputerów z dostępem do Internetu tym studentom, którzy nie posiadają takich możliwości.
§5
1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być
większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.
2. W formie zajęć na odległość nie prowadzi się zajęć terenowych, warsztatowych i
laboratoryjnych.
3. Zaliczenia i egzaminy odbywają się wyłącznie przy bezpośrednim udziale studentów i
nauczycieli akademickich w siedzibie uczelni.
§6
Weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów zdobytych przy
pomocy zajęć prowadzonych na odległość należy prowadzić w sposób pozwalający na
porównanie uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia.

§7
Kierowników katedr zobowiązuje się do:
1. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad materiałami dydaktycznymi zamieszczanymi
na platformie przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia na odległość;
2. Sprawowania kontroli nad sposobem prowadzenia przez pracowników katedry zajęć na
odległość;
3. Przydzielania pracownikom dydaktycznym tych zajęć, dla których opracowali materiały
dydaktyczne do nauczania na odległość;
4. Uwzględniania aktywności pracowników w tej dziedzinie przy ocenie ich osiągnięć
dydaktycznych (ocena okresowa pracowników, wnioski o nagrody Rektora).

§8
Materiały udostępnione na platformach kształcenia na odległość Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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