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Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 24/2013 z 10 września 2013 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Zasadach prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość na Politechnice Gdańskiej” i ustalenia tekstu jednolitego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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. z 2007 r. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W „Zasadach prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

na Politechnice Gdańskiej”, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2012 z 27 

kwietnia 2012 r., dodaje się w § 1 ust. 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Studenci uczestniczący w zajęciach na odległość zobowiązani są do ukończenia szkolenia 

przygotowującego do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość przed przystąpieniem do realizacji tego typu zajęć.” 

§ 2 

W pozostałym zakresie zarządzenie pozostaje bez zmian. 

§ 3 
Ujednolicony tekst „Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na Politechnice Gdańskiej” stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, 

prof. zw. PG 
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Załącznik 

do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2013 z 10 września 2013 r. 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

na Politechnice Gdańskiej 

 

§1 

1. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nazywane dalej zajęciami 

na odległość, mogą być prowadzone na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.  Liczba godzin zajęć na odległość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych musi być zgodna 

z aktualnymi wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie 

muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

3.  Zajęcia na odległość mogą się odbywać zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym. 

4.  Studenci uczestniczący w zajęciach na odległość zobowiązani są do ukończenia szkolenia 

przygotowującego do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość przed przystąpieniem do realizacji tego typu zajęć. 

§2 

1.  Szczegółowy program zajęć na odległość prowadzonych w formie kursu zatwierdza odpowiednio prodziekan 

ds. kształcenia danego wydziału lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej zajęcia. 

2.  Za treść merytoryczną kursu, jego zgodność z programem kształcenia oraz prawidłowe przeprowadzenie 

odpowiada prowadzący kurs i nauczyciel akademicki odpowiedzialny na danym wydziale za cały przedmiot. 

3.  Nauczyciel akademicki, udostępniając kurs na platformie internetowej, ponosi odpowiedzialność za treści 

w nim umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

4.  Zajęcia na odległość podlegają ocenie jakości jak każda inna forma prowadzenia zajęć dydaktycznych 

zgodnie z Uczelnianym Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia obowiązującym 

na Politechnice Gdańskiej. 

§3 

1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć na odległość w formie kursu obejmuje następujące działania: 

a) opracowanie harmonogramu i typu kursu, zasad oceniania uczestników kursu, a także formy oraz 

terminu zaliczenia przedmiotu, 

b) zamieszczenie na platformie internetowej materiałów w wybranej formie elektronicznej, dostosowanej 

do charakterystyki omawianych zagadnień i atrakcyjnej dla studentów (np. prezentacje multimedialne, 

filmy, pliki typu DOC, PDF, SWF itp.), 

c) zapewnienie każdemu z uczestników kursu możliwości osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia 

dydaktyczne w siedzibie uczelni, 

d) kontrolę aktywności uczestników kursu na podstawie raportu logów, 
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e) bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, sprawdzanie stanu wiedzy studentów poprzez 

tworzenie testów, zadań i quizów, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia 

dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni, 

f) założenie uczestnikom kursu forum internetowego lub czatu do aktywnej komunikacji (przynajmniej 

2 razy w tygodniu), 

g) ankietyzację kursu przeprowadzaną wśród jego uczestników. 

2.  Kontrola bieżącej aktywności prowadzącego zajęcia, w tym kontrola jego obecności podczas konsultacji, 

czatu oraz innych form komunikacji ze studentami odbywa się na podstawie raportów logów dostępnych na 

platformie. 

§4 

1. W ramach kursu na platformie internetowej wolno zamieszczać wyłącznie utwory, co do których uczestnikom 

kursu, prowadzącym zajęcia lub Politechnice Gdańskiej przysługują stosowne uprawnienia (autorskie prawa 

majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), a w szczególności co do których: 

a) użytkownikom oraz prowadzącym zajęcia przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa 

autorskie (zamieszczanie przez twórców), 

b) autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada Politechnika Gdańska, przy 

czym uprawnieniem objęte jest rozpowszechnianie przedmiotowych utworów, 

c) użytkownikom lub prowadzącym zajęcia przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja na 

korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami 

trzecimi, obejmujących rozpowszechnianie, 

d) autorskie prawa majątkowe wygasły. 

2.  W ramach kursu wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko-prawnej pod 

warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów. 

3.  Uczestnicy kursu mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na 

użytek własny do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z zachowaniem przepisów Ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83, z późn. 

zmianami). 

§5 

1.  Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na odległość bądź też autor kursu niebędący jego prowadzącym 

może otrzymać na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej dodatkowe wynagrodzenie za 

przygotowanie kursu w tym trybie na zasadach obowiązujących w uczelni. 

2.  Godziny zajęć dydaktycznych realizowane w formie zdalnej na studiach stacjonarnych rozliczane są 

w pensum dydaktycznym. 

3.  Zasady rozliczania zajęć na odległość w pensum dydaktycznym określi uchwała senatu Politechniki 

Gdańskiej w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania 

godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą 

ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim w wymiarze przekraczającym liczbę 

godzin przewidzianych w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 


