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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) oraz 
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 

(do wglądu w DZJ*) 

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

6. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 3 
(do wglądu w DZJ*) 

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 
(do wglądu w DZJ*) 

Wg nowego zapisu 06.07.2018 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, doc. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion, 

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

9. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 6 

(do wglądu w DZJ*) 

Wg nowego zapisu 07.09.2020 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, prof. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion, 

dr hab. inż. Jacek 
Kropiwnicki, prof. PG 

10. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 7 

(do wglądu w DZJ*) 

Wg nowego zapisu 

Zmiany dotyczą dostosowania do 
aktualnych wymogów prawa oraz 
rozwiązań technicznych 
i proceduralnych na PG, tj.:  

18.11.2021 r. Dr Anita Dąbrowicz-
Tlałka, prof. PG, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion 

                                                 
*
 DZJ – Dział Zarządzania Jakością (pok. 101, gmach B) 
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Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 
zmianę 

- aktualizacji nazewnictwa 
(koordynatorzy ds. e-learningu, 
MNiE), 

- usunięcia zapisu o wykluczeniu 
zajęć prowadzonych w formule 
transmisji synchronicznej, 
odbywające się w sali zajęciowej 
PG, 

- zaktualizowania informacji 
o ścieżce archiwizacji e-kursów. 

 


