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1. Cel i przedmiot procedury 

1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie zasad tworzenia, prowadzenia 
i archiwizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ujętych 
w programie i planie studiów na Politechnice Gdańskiej, zwanych dalej zajęciami na 
odległość. 

1.2. Procedura dotyczy zajęć na odległość, które mogą być prowadzone na wszystkich kierunkach 
studiów i poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach 
podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. 

1.3. 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. 

1.4. Z procedury wyłącza się zajęcia prowadzone w ramach e-kursu objęte programem studiów, ale 
nie ujęte w planie studiów, w tym kursy: BHP, eStudent, eNauczanie, przysposobienie 
biblioteczne. 

1.5. Z procedury wyłącza się zajęcia prowadzone w formule transmisji synchronicznej, odbywające 
się w sali zajęciowej Politechniki Gdańskiej. Zajęcia takie są odpowiednikiem zajęć tradycyjnych 
ujętych w programie i planie studiów, odbywających się w czasie rzeczywistym, ale prowadzone 
są za pomocą Internetu.  

2. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze 

2.1. Administrator platformy uczelnianej – Centrum Usług Informatycznych (CUI). 

2.2. Administrator platformy wydziałowej – administrator platformy wydziałowej wskazany przez 
prodziekana właściwego ds. kształcenia danego wydziału. 

2.3. E-kurs – zajęcia akademickie realizowane w formie nauczania na odległość, w których 
nauczyciel i studenci kontaktują się zdalnie (najczęściej za pośrednictwem komputera 
i Internetu); e-kurs może stanowić jednostkę składową przedmiotu realizowanego w całości 
zdalnie bądź w formie komplementarnej. 

2.4. E-nauczanie (e-learning lub nauczanie komplementarne, czyli blended learning) – kształcenie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opartych na zastosowaniu 
technologii komputerowych, w tym Internetu. Ten proces dydaktyczny obejmuje zarówno formę 
w pełni zdalną oraz formę, w której zajęcia tradycyjne i kształcenie na odległość nawzajem się 
uzupełniają.  

2.5. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba formalnie wyznaczona przez rektora w celu 
informowania i doradzania rektorowi/podmiotom przetwarzającym/pracownikom w zakresie 
obowiązującego prawa o ochronie danych i Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz 
w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób, których 
dane przetwarza i organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
PUODO). Więcej informacji związanych z IOD dostępne jest pod adresem: https://pg.edu.pl/iod. 

2.6. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot) – osoba wpisana 
w karcie przedmiotu na platformie Moja PG jako odpowiedzialna za przedmiot realizowany 
w całości lub częściowo w ramach e-kursu.  

2.7. Osoba prowadząca e-kurs (prowadzący e-kurs) – osoba prowadząca e-kurs, który odbywa 
się w ramach przedmiotu realizowanego w formie nauczania na odległość w całości lub 
częściowo. Prowadzący e-kurs może być równocześnie osobą odpowiedzialną za przedmiot.  
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2.8. Platforma nauczania na odległość (platforma) – system z oprogramowaniem użytkowym 
wspomagający e-nauczanie, łączący w sobie funkcje umożliwiające przygotowanie 
i udostępnianie materiałów dydaktycznych na różnym poziomie zaawansowania.  

2.9. Platforma uczelniana – platforma nauczania na odległość udostępniana i utrzymywana przez 
uczelnianą jednostkę administrującą systemami i aplikacjami informatycznymi Politechniki 
Gdańskiej, tj. CUI.  

2.10. Platforma wydziałowa – platforma nauczania na odległość funkcjonująca na danym 
wydziale, za której utrzymanie odpowiada administrator wskazany przez prodziekana 
właściwego ds. kształcenia danego wydziału.  

3. Zakres działań objętych procedurą 

3.1. Tworzenie i prowadzenie zajęć na odległość 

3.1.1. Zajęcia na odległość, których dotyczy procedura, mogą odbywać się w formach: 

3.1.1.1. e-kursów prowadzonych w formie w pełni zdalnej (e-learning), 

3.1.1.2. e-kursów komplementarnych (blended learning), w których wykładowca dzieli 
swoje zajęcia na dwie części – część prowadzoną metodą tradycyjną oraz część 
prowadzoną w formie w pełni zdalnej. 

3.1.2. Zajęcia w formie e-kursu, muszą być umieszczone na platformie uczelnianej lub na 
jednej z wydziałowych platform nauczania na odległość. Przy czym platforma 
wydziałowa oraz serwer, na których są udostępniane zasoby musi spełniać wymagania 
zgodne z polskim prawodawstwem oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi uczelni. 
Decyzja o możliwości korzystania z innej platformy niż uczelniana musi być 
zaaprobowana przez Inspektora Ochrony Danych w zakresie ochrony danych 
osobowych. Zgoda jest udzielana na pisemny wniosek prodziekana właściwego 
ds. kształcenia danego wydziału lub dyrektora centrum dydaktycznego. 

3.1.3. Za treść merytoryczną e-kursu, jego zgodność z programem kształcenia oraz 
prawidłowe przeprowadzenie odpowiada prowadzący e-kurs i osoba odpowiedzialna za 
przedmiot. 

3.1.4. Warunkiem prowadzenia zajęć na odległość przez nauczyciela akademickiego jest 
ukończenie przez niego szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia zajęć 
zakończone otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności. 
Szkolenie takie jest organizowane przez jednostkę odpowiedzialną za metodykę 
kształcenia na odległość lub w ramach wewnętrznych szkoleń wydziałowych. Musi ono 
umożliwiać nauczycielowi nabycie kompetencji dotyczących: 

3.1.4.1. specyfiki e-nauczania oraz różnic w stosunku do kształcenia tradycyjnego, 

3.1.4.2. przygotowania i prowadzania zajęć na odległość oraz sposobów oceny ich jakości, 

3.1.4.3. funkcjonalności platformy oraz przykładowych aplikacji, które mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia zajęć na odległość, w tym służących do 
tworzenia interakcji oraz komunikacji z uczestnikami e-kursu, 

3.1.4.4. przepisów prawnych dotyczących kształcenia z wykorzystaniem Internetu. 

3.1.5. 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. Szkolenie takie jest udostępniane na uczelnianej platformie 
przez jednostkę administrującą platformą. Szkolenie może być również tworzone 
i prowadzone na platformach wydziałowych. Musi ono umożliwiać studentowi nabycie 
kompetencji dotyczących: 
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3.1.5.1. specyfiki e-nauczania oraz różnic w stosunku do kształcenia tradycyjnego, 

3.1.5.2. funkcjonalności platformy oraz przykładowych aplikacji, które mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia zajęć na odległość, w tym weryfikujących 
i oceniających wiedzę oraz służących do komunikacji w czasie realizacji e-kursu. 

3.1.6. Szkolenie dla studentów przygotowujące ich do udziału w zajęciach dydaktycznych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest 
cyklicznie aktualizowane i potwierdzenie udziału w nim studentów jest archiwizowane. 
W przypadku platformy uczelnianej aktualizacji merytorycznej zawartości szkolenia 
dokonuje uczelniana jednostka odpowiedzialna za metodykę kształcenia na odległość, 
a za archiwizację odpowiada jednostka administrująca platformą. W przypadku platform 
wydziałowych za całość prac odpowiada administrator platformy wydziałowej. 
Archiwizacji dokonuje się najpóźniej pomiędzy pierwszym a piątym dniem po 
zakończeniu każdego semestru.  

3.1.7. E-kurs realizujący zajęcia na odległość ujęty w programie i planie studiów musi 
zawierać co najmniej elementy ujęte w tabeli 1: 

Tabela 1. Zawartość e-Kursu 

Lp. Element Opis 

1 Elementy informacyjne 
o charakterze 
wstępnym 
i organizacyjnym, 
dotyczące również 
formy zajęć 

Wymagane: 
- nazwa przedmiotu,  
- liczba godzin realizacji zajęć w formie zdalnej,  
- warunki przystąpienia do zajęć oraz etapy realizacji zajęć,  
- informacje dotyczące oczekiwanej samodzielnej pracy studenta oraz 
jego aktywności w ramach e-kursu,  
- warunki uzyskania zaliczenia e-kursu oraz jego wpływ na zaliczenie lub 
ocenę z przedmiotu,  
- sposoby komunikacji w ramach e-kursu,  
- miejsca i godziny pewnego i szybkiego kontaktu z prowadzącym e-kurs 

2 Elementy edukacyjne  Różnorodność prezentowanych form lub jej brak muszą mieć 
uzasadnienie ze względu na aspekty metodyczne prowadzonych zajęć 

3 Elementy 
monitorowania, 
weryfikacji i oceny 
wiedzy  

Typu: zadania, quizy, testy, które mogą wykorzystywać mechanizmy 
losowości zaimplementowane na platformie, przy czym część z nich 
powinna być punktowana przez system lub/i oceniana przez 
prowadzącego e-kurs, co jest również uwzględnione w ramach 
warunków zaliczenia e-kursu 

4 Elementy związane 
z komunikacją 
z uczestnikami e-kursu 

Typu: elektroniczne sprawozdania uwzględniające informację zwrotną 
dla uczestnika e-kursu, czat, forum 

5 Ankieta ewaluacyjna 
pozwalającą na ocenę 
zajęć przez 
uczestników e-kursu  

Wyniki ankiety powinny wpłynąć na podniesienie jakości e-kursu 
w następnych edycjach 

6 Karta e-kursu 
(załącznik 1)  

Plik będący elementem niewidocznym dla uczestników e-kursu 

3.1.8. Karta e-kursu (załącznik 1) jest archiwizowana jako plik wraz z zawartością e-kursu 
i jego aktywnościami. Karta e-kursu może być uzupełniona o pola wymagane przez 
specyfikę prowadzonych zajęć. O zwiększeniu liczby informacji w karcie e-kursu 
decyduje prodziekan właściwy ds. kształcenia wydziału, dla którego studentów 
prowadzone są zajęcia. Wypełniona i podpisana karta e-kursu powinna być 
przechowywana zgodnie z ustaleniami prodziekana właściwego ds. kształcenia 
wydziału, na którym realizowane są zajęcia, a na zgłoszenie Działu Kształcenia 
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dostarczane wraz ze sprawozdaniem z wykonania zajęć dydaktycznych celem 
rozliczenia zajęć zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim Uchwałą Senatu 
dotyczącą przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 
i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi 
akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych. 

3.1.9. Prowadzący e-kurs musi zapewnić jego uczestnikom możliwość odbycia osobistych 
konsultacji. Informacja o miejscu i terminie konsultacji powinna być zamieszczona jako 
element informacyjny e-kursu.  

3.2. Przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu 
cudzej własności intelektualnej w treściach zajęć na odległość 

3.2.1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot i prowadzący e-kurs, udostępniając e-kurs na 
platformie nauczania na odległość, ponoszą odpowiedzialność za treści w nim 
umieszczone, a w szczególności ponoszą odpowiedzialność wynikającą z ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3.2.2. Prowadzący e-kurs odpowiada za treści wynikające z wypowiedzi uczestników na 
forach oraz innych formach komunikacji uczestników w ramach e-kursu. 

3.2.3. Uczestnicy e-kursu mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie 
internetowej wyłącznie na użytek własny do celów kształcenia zgodnie z programem 
kształcenia z zachowaniem przepisów obowiązującej ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

3.3. Zatwierdzanie i rozliczanie zajęć na odległość  

3.3.1. Zawartość e-kursu od strony poprawności użytych metod i technik kształcenia na 
odległość musi zaopiniować metodyk nauczania na odległość będący pracownikiem 
Politechniki Gdańskiej (załącznik 1).  

3.3.2. Program zajęć na odległość oraz kartę e-kursu (załącznik 1) zatwierdza prodziekan 
właściwy ds. kształcenia danego wydziału, na którym prowadzone są zajęcia. 

3.3.3. Informacja na temat liczby godzin prowadzonych zajęć na odległość musi być 
zamieszczona przez dziekanat wydziału, na którym odbywają się te zajęcia 
w przeznaczonych do tego celu polach kart przedmiotów na portalu Moja PG.  

3.3.4. Informacja z adresami URL do e-kursów, na których znajdują się materiały dydaktyczne 
realizowane podczas zajęć w formie zdalnej oraz ich opisem musi być umieszczona 
przez odpowiedzialnego za przedmiot w przeznaczonych do tego celu polach kart 
przedmiotów na portalu Moja PG. 

3.3.5. Godziny zajęć dydaktycznych realizowane w formie zdalnej na studiach stacjonarnych 
rozliczane są w pensum dydaktycznym zgodnie z obowiązującą uchwałą 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 z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 
poz. 2183 z późn. zm.). 

3.4. Archiwizacja e-kursów 

3.4.1. Archiwizację e-kursów zapewnia:  

3.4.1.1. jednostka administrująca platformą uczelnianą w zakresie e-kursów prowadzonych 
na uczelnianej platformie, 

3.4.1.2. administrator platformy wydziałowej w przypadku e-kursów na platformach 
wydziałowych. 
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3.4.2. Potrzeba archiwizacji zgłaszana jest przez osobę odpowiedzialną za przedmiot, 
w ramach którego odbywał się e-kurs. Dane potrzebne do archiwizacji mogą być 
pobierane z systemu Moja PG związanego z obsługą eDziekanatu. Zgłoszenie jest 
przesyłane z adresu w domenie pg.edu.pl do jednostki administrującej platformą 
uczelnianą najpóźniej do 5-tego dnia od zakończenia sesji poprawkowej danego 
semestru. Powinno ono zawierać:  

3.4.2.1. nazwę wydziału oraz kierunek studiów, na którym odbywał się e-kurs, 

3.4.2.2. imię i nazwisko odpowiedzialnego za przedmiot oraz prowadzącego e-kurs 
(w przypadku gdy prowadzącym jest inna osoba niż odpowiedzialny za przedmiot), 

3.4.2.3. tytuł e-kursu oraz adres URL e-kursu.  

3.4.3. Archiwizacja musi być wykonana przez jednostkę administrującą platformą uczelnianą 
w przeciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia. Po wykonaniu 
archiwizacji jednostka ta przesyła informację zwrotną o jej wykonaniu. 

3.4.4. Archiwizacja na platformach wydziałowych jest przeprowadzana zgodnie z ustaleniami 
danego wydziału. 

3.4.5. Do czasu zarchiwizowania e-kursu, odpowiada za niego odpowiedzialny za przedmiot 
lub prowadzący e-kurs (w przypadku gdy prowadzącym jest inna osoba niż 
odpowiedzialny za przedmiot). Dotyczy to zarówno ustawień e-kursu, jego treści, jak 
i aspektów związanych z aktywnością studentów na e-kursie. 

4. Opis postępowania w ramach procedur 

4.1. Działania będące w zakresie odpowiedzialnego za przedmiot oraz prowadzącego e-kurs 
(w przypadku gdy prowadzącym jest inna osoba niż odpowiedzialny za przedmiot) 

W przypadku pierwszego tworzenia/prowadzenia e-kursu przez daną osobę, konieczne jest ukończenie 
przez nią szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia zajęć zakończone otrzymaniem certyfikatu 
potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności (szkolenie takie jest organizowane przez jednostkę 

odpowiedzialną za metodykę kształcenia na odległość lub w ramach wewnętrznych szkoleń 
wydziałowych). 

 

Utworzenie e-kursu, którego składowymi są elementy zawarte w Tabeli 1 (e-kurs może być rozbudowany 
o inne składowe, w Tabeli 1 wymieniony jest minimalny zestaw elementów e-kursu). 

 

Skierowanie przez odpowiedzianego za przedmiot e-kursu do metodyka, który opiniuje go od strony 
poprawności użytych metod i technik kształcenia na odległość. Opinia zostaje zamieszczona na karcie  

e-kursu (Załącznik 1). 

 

Skierowanie przez odpowiedzianego za przedmiot wypełnionej karty e-kursu (Załącznik 1) do prodziekana 
właściwego ds. kształcenia wydziału, na którym realizowane są zajęcia celem uzyskania akceptacji i ujęcia 

zajęć w postaci e-kursu w planie i programie studiów. Akceptacja jest potwierdzona przez podpis 
prodziekana właściwego ds. kształcenia wydziału na karcie e-kursu (Załącznik 1). 

 

Zamieszczenie wypełnionej i podpisanej karty e-kursu (Załącznik 1) jako pliku będącego elementem  
e-kursu w formie niewidocznej dla jego uczestników. 
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Zamieszczenie informacji z adresem URL do e-kursu, na którym znajdują się materiały dydaktyczne 
realizowane podczas zajęć w formie zdalnej, w przeznaczonych do tego celu polach kart przedmiotów na 

portalu Moja PG. 

 

Realizacja zajęć na odległość, z uwzględnieniem odpowiedzialności za treści umieszczone w e-kursie,  
w tym treści wynikające z wypowiedzi uczestników na forach oraz innych formach komunikacji 

uczestników w ramach e-kursu. 

 

Najpóźniej do 5-tego dnia po zakończeniu sesji poprawkowej semestru, w czasie którego odbywał się  
e-kurs, zgłoszenie do CUI przez odpowiedzianego za przedmiot potrzeby zarchiwizowania e-kursu  

(zgłoszenie powinno zawierać - nazwę wydziału oraz kierunek studiów, na którym odbywał się e-kurs,  
imię i nazwisko odpowiedzialnego za przedmiot, tytuł e-kursu oraz adres URL e-kursu). 

 

Uwzględnienie informacji uzyskanych w wyniku ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonych zajęciach na 
odległość w następnych edycjach tych zajęć. 

 

4.2. Działania będące w zakresie prodziekana właściwego ds. kształcenia wydziału, na którym 
realizowane są zajęcia na odległość 

Analizuje informacje z karty e-kursu (Załącznik 1) dostarczonej przez odpowiedzialnego za przedmiot.  
W przypadku akceptacji realizacji zajęć w formie e-kursu potwierdza decyzję podpisem na karcie e-kursu 

(Załącznik 1).  

 

Informuje odpowiedzialnego za przedmiot o zasadach przechowywania wypełnionej i podpisanej karty  
e-kursu (Załącznik 1) na wypadek zaistnienia konieczności dostarczenia jej do Działu Kształcenia wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. 

 

Poleca, aby osoba odpowiadająca na danym wydziale za karty przedmiotów na portalu Moja PG 
zamieściła informację na temat liczby godzin tego typu zajęć w przeznaczonych do tego celu polach kart. 

 

Po zakończeniu każdego roku akademickiego zgłasza do jednostki administrującej platformą uczelnianą 
aktualizację listy osób posiadających na danym wydziale uprawnienia w zakresie wspierania 
metodycznego prowadzących e-kursy odnośnie doboru odpowiednich metod dydaktycznych, 

uwzględniających specyfikę nauczania na odległość. Lista ta jest publikowana przez CUI  
na stronach www uczelni związanych z kształceniem na odległość. 

 

4.3. Działania będące w zakresie dyrektorów centrów 

4.3.1. W przypadku korzystania z platform bądź serwerów zewnętrznych (poza Politechniką 
Gdańską) występuje z pisemnym wnioskiem do Inspektora Ochrony Informacji 
w zakresie ochrony danych osobowych Politechniki Gdańskiej w sprawie akceptacji 
planowanych rozwiązań informatycznych związanych z prowadzeniem e-zajęć.  

4.3.2. Po zakończeniu każdego roku akademickiego zgłasza do jednostki administrującej 
platformą uczelnianą aktualizację listy osób posiadających w centrum uprawnienia w 
zakresie wspierania metodycznego prowadzących e-kursy odnośnie doboru 
odpowiednich metod dydaktycznych, uwzględniających specyfikę nauczania na 
odległość. Lista ta jest publikowana przez CUI na stronach www uczelni związanych 
z kształceniem na odległość. 
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5. Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr 10 

Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 
zmianę 

1. Pkt. 5.5,  

4.1.8,  

4.2.6 

- Nowy zapis, zgodny z treścią 
wskazanych punktów. 

17.09.2015 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG 

2. Pkt 4.4.4 Zamieszcza w uczelnianym 
serwisie związanym z e-
nauczaniem prowadzonym na 
Politechnice Gdańskiej adresy 
URL wydziałowych platform 
nauczania na odległość wraz z 
nazwiskami odpowiadających 
za nie administratorów. 

Po otrzymaniu zgłoszenia od 
prodziekana ds. kształcenia danego 
wydziału lub dyrektora centrum, 
zamieszcza w uczelnianym serwisie 
związanym z e-nauczaniem 
prowadzonym na Politechnice 
Gdańskiej adresy URL wydziałowych 
platform nauczania na odległość 
wraz z nazwiskami odpowiadających 
za nie administratorów oraz 
aktualizację listy osób posiadających 
na danym wydziale lub w centrum 
uprawnienia w zakresie wspierania 
metodycznego prowadzących e-
kursy odnośnie doboru 
odpowiednich metod dydaktycznych, 
uwzględniających specyfikę 
nauczania na odległość 

17.09.2015 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG 

3. Pkt 2.8 - Nowy zapis, zgodny z treścią pkt. 
2.8. 

17.09.2015 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion 

4. Załącznik nr 1 - W tabeli 2 dodano wiersze:  
1 (Nazwisko i imię)  
i 2 (Wydział/Centrum). 

W tabeli 2 dodano kolumnę 2 
(Zajęcia tradycyjne). 

17.09.2015 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG 

5. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 2 Wg nowego zapisu 18.11.2016 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG 

6. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 3 Wg nowego zapisu 16.12.2016 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion 

7. Pkt 1.5 - Nowy zapis, zgodny z treścią pkt. 
1.5. 

19.10.2017 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG 

8. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 5 Wg nowego zapisu 12.07.2018 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion, 

dr hab. inż. Jacek 
Kropiwnicki, prof. 
nadzw. PG 

6. Wykaz załączników 

6.1. Załącznik nr 1 – Karta e-kursu. 
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Karta e-kursu 

E-course card 

Dane e-kursu
1
: 

E-course data 

Nazwa przedmiotu: 
Subject name 

 

Wydział: 
Faculty 

 

Kierunek: 
Field of study 

 

Semestr/rok akademicki: 
Semester/academic year 

 

Adres URL platformy: 
platform URL 

 

Adres URL e-kursu: 
e-course URL 

 

Serwer oraz platforma: 
Server and platform 

   Uczelniana                      Wydziałowa                                     Poza PG 
   University                           Faculty                                      Outside GUT 

Liczba godzin e-kursu: 
The number of e-course hours 

 
Zajęcia tradycyjne 
Traditional classes 

Zajęcia w formie  
kształcenia na odległość 

Classes in the e-learning form 

Łącznie 
Sum 

Liczba godzin przedmiotu 
The number  

of subject hours  
   

Odpowiedzialny za przedmiot: 
Subject supervisor 

Nazwisko i imię: 
Surname and name 

 

Wydział/Centrum: 
Faculty/Centre 

 

Adres e-mail: 
e-mail address 

 

Nr telefonu: 
Phone No. 

 

Prowadzący e-kurs:
2
 

E-course teacher 

Nazwisko i imię: 
Surname and name 

 

Wydział/Centrum: 
Faculty/Centre 

 

Adres e-mail: 
e-mail address 

 

Nr telefonu: 
Phone No. 

 

Dodatkowe informacje:  ……………………………………………………………………………………. 
Additional information  ……………………………………………………………………………………………... 

 

                                                 
1
 Wypełnia odpowiedzialny za przedmiot. 

To be filled in by the subject supervisor. 

2
 Wypełnić, jeżeli prowadzącym e-kurs jest inna osoba niż odpowiedzialna za przedmiot. W przypadku, gdy prowadzących  

e-kurs jest kilku należy tabelę zwielokrotnić podając w polu „Dodatkowe informacje”, które z modułów e-kursu prowadzą. 
To be filled in if e-course teacher is other than subject supervisor. If there are several e-course teachers, the table should be duplicated and the 
modules of the e-course they conduct should be specified in the field “Additional information”. 
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Opinia metodyczna
3
: 

Methodological opinion 

Elementy e-kursu
4
: 

E-course elements 

Rodzaj 
elementu 
e-kursu 

The type 
of  

e-course 
element 

Elementy informacyjne 
o charakterze wstępnym 
i organizacyjnym (w tym 
nazwa przedmiotu oraz 
liczba godzin realizacji 
zajęć w formie zdalnej) 

Information elements of a 
preliminary and organisational 
nature (including the name of 
the subject and the number of 
hours of classes in the form of 

distance learning) 

Elementy 
edukacyjne 

Educational 
elements 

Elementy 
monitorowania, 

weryfikacji 
i oceny wiedzy 

Elements of 
monitoring, 

verification and 
evaluation of 
knowledge 

Elementy 
związane 

z komunikacją 
z uczestnikami  

e-kursu 

Elements related 
to communication 

with e-course 
participants 

Ankieta 
ewaluacyjna 

pozwalająca na 
ocenę zajęć przez 

uczestników e-
kursu 

An evaluation 
questionnaire allowing 
for the assessment of 

classes by the 
participants of the 

e-course 

TAK/NIE 

Yes/No 
     

 
Opinia metodyka nauczania na odległość

5
: 

Opinion of the online pedagogy specialist  
………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
Nazwisko i imię: 
Surname and name 

 

Wydział/Centrum: 
Faculty/Centre 

 

Adres e-mail: 
e-mail address 

 

Nr telefonu: 
Phone No. 

 

 
      Podpis metodyka nauczania na odległość 

Signature of the online pedagogy specialist 

Data ………………………...    ……...………….……………………………… 

Date 

 

 

      Podpis odpowiedzialnego za przedmiot 

Signature of the subject supervisor 

Data ………………………...    ………….……………………………………… 

Date 

 

 

Podpis prodziekana właściwego ds. kształcenia 
6
 

Signature of the vice-dean responsible for the education 
 

Data ………………………...    ………….……………………………………… 

Date 

                                                 
3
 Wypełnia metodyk nauczania na odległość. 

To be filled in by the online pedagogy specialist. 
4
 Informacja od metodyka w oparciu o cechy e-kursu ujętego w planie i programie studiów opisanego w Procedurze nr 10 

w Uczelnianym Systemie Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (więcej informacji: https://pg.edu.pl/jakosc-
ksztalcenia/procedury). 
Information from the online pedagogy specialist based on the characteristics of the e-course included in the plan and program of study described 
in the Procedure No. 10 in the University System for the Assurance and Improvement of Education Quality (more information: 
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedur https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury). 
5
 Opinia metodyka nauczania na odległość wskazująca czy rekomendowane jest ujęcie e-kursu w planie i programie studiów.  

Opinion of the online pedagogy specialist indicating whether it is recommended to include the e-course in the plan and programme of study. 
6
 Podpis prodziekana właściwego ds. kształcenia wydziału, na którym godziny e-kursu ujęte są w planie i programie studiów. 

Signature of the vice-dean responsible for the education, at which the e-course hours are included in the plan and programme of study. 

https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury

