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Informacje zawarte na e-kursie przypisanym do przedmiotów muszą pozwolić na pokazanie, że: 

• student miał dostęp do zasad, według których jak przedmiot był realizowany w formie zdalnej, czyli np.  

o jak i kiedy skontaktować się zdalnie z prowadzącym zajęcia,  

o gdzie odbywają się zajęcia zdalne (odnośniki do webinariów lub innych miejsc poza platformą 

eNauczanie PG), 

o jakie aktywności mają wpływ na ocenę z przedmiotu 

• zajęcia zdalne pozwalały na osiągnięcie efektów uczenia się założone na danym przedmiocie  

• została przeprowadzona ankieta skierowana do uczestnika zajęć zdalnych będąca informacja zwrotną, która 

pozwalała na wykrycie ewentualnych zjawisk niepożądanych (od problemów technicznych do wskazań na 

problemy merytoryczne związane z osiąganiem efektów uczenia się). 

Poniżej opisane są przykłady m.in. zasobów i aktywności, które wspierają prezentację części informacyjnej e-kursu 

przypisanego do przedmiotu i pozwalają na jego archiwizację. 

 

1) Szablon e-kursu do zajęć 

Na stronie głównej platformy eNauczanie PG, w dziale Dla nauczycieli, znajduje się przykład Szablonu e-kursu do 

zajęć:  

 

Szablon e-kursu ma charakter poglądowy, aby pokazać najprostsze zasoby i aktywności platformy eNauczanie PG, które 

można wykorzystać w czasie realizowania przedmiotu. Można zlecić wykonanie kopii tego e-kursu na użytek własny 

(aby mieć również możliwość edytowania jego zawartości i wgląd do ustawień zasobów). Potrzebę wykonania kopii 

należy zgłosić do administratora eNauczania PG swojego wydziału lub centrum 

https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele-akademiccy/administratorzy-enauczania 

lub do Helpdesku CUI PG. 

https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele-akademiccy/administratorzy-enauczania
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2) Zasób: Informacja o przedmiocie 

W zasobach, które możemy zamieszczać na e-kursach znajduje się pozycja Informacja o przedmiocie. 

 

Zasób pozwala na dodanie nie tylko danych przedmiotu, ale również porządkuje dostępną dla studentów część 

informacyjną e-kursu: 

 

Przykładowo: 

Jeżeli utworzymy zasób Strona o nazwie Konsultacje do zajęć, to wstawiając tą nazwę w polu Terminy konsultacji 

wygeneruje się automatyczne przekierowanie do tej strony. Zasób Konsultacje do zajęć możemy umieścić w dowolnej 

części e-kursu, a student klikając w polu tabeli zawsze zostanie przekierowany do odpowiedniego miejsca, gdzie można 

znaleźć informacje o konsultacjach. 
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3) Anonimowa ankieta dla uczestnika zajęć  

W ustawieniach e-kursu dostępnych na stronie głównej e-kursu (po prawej stronie pod jego nazwą) znajduje się pole 

o nazwie Szablony Aktywności, gdzie jest dostępna anonimowa ankieta dla uczestnika e-kursu: 

 

Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych i zawiera pytania: 
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4) Oświadczenia studentów 

Na zajęciach prowadzonych zdalnie należy: 

• zachować dbałość związaną z ochroną danych osobowych/RODO m.in. w przypadku, gdy planujemy 

prowadzenie nagrań naszych zajęć oraz ich publikację na kursach lub poza platformą eNauczanie PG, 

wielokrotnej modyfikacji punktów, komentarzy, notatek przez nauczyciela 

• podkreślić wagę samodzielnej pracy studentów w przypadku weryfikacji efektów uczenia się  

• zwrócić uwagę studentów, że prezentowane na zajęciach zdalnych treści podlegają ochronie w myśl Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza m.in.  zakaz nagrywania zajęć synchronicznych celem 

rozpowszechniania ich za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych, mediów społecznościowych 

itp 

Zalecenia związane z powyżej sygnalizowanymi problemami na zajęciach synchronicznych prowadzonych na 

Politechnice Gdańskiej znajdują się w pliku o nazwie Ochrona danych osobowych i wizerunku zamieszczonym 

w Szablonie e-kursu do zajęć – patrz punkt 1). 

Oświadczenia znajdują się w bloku Aktywności, które można zamieszczać w e-kursach: 

 

Dostępne są następujące oświadczenia: 

• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Akceptacje jej przez studentów pozwala prowadzącemu e-kurs m.in. na prowadzenie nagrań wykładów, archiwizację 

zrzutów ekranów z webinariów itp. Oczywiście dane te nie mogą być rozpowszechniane.  

• Oświadczenie o samodzielności pracy studenta 

Akceptacja oznacza zobowiązanie do samodzielnej pracy pod rygorem unieważnienia np. egzaminu. 

• Oświadczenie zapoznania się z informacjami o rejestrowaniu zajęć, rozpowszechnianiu zasobów e-kursów 

oraz ochronie wizerunku nauczyciela akademickiego 

Akceptacja oznacza, że student jest świadomy, że zabronione jest publikowanie czy rozpowszechnianie zasobów 

i nagrań np. webinariów za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych, mediów społecznościowych itp. 

oraz, że korzystanie z zasobów e-kursów oraz nagrywanie zajęć synchronicznych jest ograniczone do tzw. "dozwolonego 

użytku osobistego", który pozwala uczestnikowi zajęć zdalnych m.in. na wykorzystywanie tych materiałów do osiągania 

efektów uczenia się. 
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Możemy wybrać i zaznaczyć dowolny zestaw oświadczeń, które przekazujemy studentom do akceptacji. Możemy też 

wybrać wprowadzić warunkowanie dostępu do różnych elementów e-kursu od akceptacji przez studenta Oświadczenia 

studenta. 

Więcej informacji dotyczących wstawiania oraz warunkowego uruchamiania oświadczeń można znaleźć w odrębnej 

instrukcji – Wstawianie i warunkowe uruchamianie - Aktywność Oświadczenia studenta 

 

5) Zakładanie e-kursów, kopiowanie i archiwizacja 

5.1. Zakładanie e-kursu 

Aby założyć e-kurs na platformie eNauczanie PG możemy przykładowo: 

• skorzystać z pomocy administratora wydziałowego wydziału lub centrum: 

https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele-akademiccy/administratorzy-enauczania 

• założyć kurs korzystając z zakładki eNauczanie na portalu Moja PG: 

 

• wysłać zgłoszenie do Helpdesku, które dostępne jest na stronie https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele 

 

Możemy też skorzystać z kopii e-kursu, który na przykład prowadzimy w bieżącym semestrze. Kopiowanie e-kursu jest 

omówione poniżej. 

 

https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele-akademiccy/administratorzy-enauczania
https://pg.edu.pl/enauczanie/nauczyciele
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5.2. Kopiowanie e-kursu 

Aby zrobić kopię e-kursu należy przejść w ustawieniach e-kursu dostępnych na stronie głównej e-kursu (po prawej 

stronie pod jego nazwą) znajduje się pole o nazwie Archiwizacja: 

 

Po kliknięciu na pole Archiwizacja otwierają się aktywności z grupy o nazwie Centrum Archiwizacji. Górne pole tych 

aktywności to Utwórz kopię kursu: 

 

Klikając na pole Utwórz Kopię możemy skopiować e-kurs, na którym aktualnie jesteśmy. Kopia to „klon” naszego 

e-kursu, ale pozbawiony uczestników o roli Student. Możemy wykorzystać kopię np. w następnych edycjach 

przedmiotu. Należy pamiętać, aby przed udostępnieniem skopiowanego e-kursu, zaktualizować dane typu Informacje 

o przedmiocie czy daty zaplanowanych  aktywności na e-kusie. 

Jeżeli chcemy wykonać kopię zarchiwizowanego już e-kursu, to należy zgłosić to do Helpdesku CUI PG. W zgłoszeniu 

należy podać nazwę oraz adresu URL e-kursu oraz imię i nazwisko oraz politechniczny adres e-mail osoby, która ma być 

prowadzącym na skopiowanym e-kursie. 
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5.3. Archiwizowanie e-kursu 

Ostatnim elementem realizacji przedmiotu w formule zajęć zdalnych należy przeprowadzić archiwizację e-kursu 

przypisanego do tego przedmiotu.  

Pamiętaj, że e-kurs powinien być przypisany do danego przedmiotu w zakładce eNaczanie na portalu Moja PG 

 

i pokazany w jego karcie. Informacje jak przypisać e-kurs do przedmiotu oraz pokazać e-kurs w karcie znajdują się 

Szablonie e-kursu do zajęć– patrz punkt 1).  

Najlepszą opcją archiwizacji jest samodzielne zaplanowanie jej terminu (termin nie może być dalszy niż 30 dni po 

zakończeniu sesji poprawkowej danego semestru). Pamiętaj, że po zarchiwizowaniu e-kursu tracisz od niego dostęp, 

zatem warto uprzednio wykonać jego kopię. 

Technicznie można to wykonać na dwa sposoby:  

Sposób 1) Tak jak w przypadku wykonywania kopii e-kursu, przejść w ustawieniach e-kursu dostępnych na stronie 

głównej e-kursu (po prawej stronie pod jego nazwą) do pola o nazwie Archiwizacja 

 

A następnie wybrać pole o nazwie Zaplanuj automatyczną archiwizację (znajdującego się w lewym, dolnym rogu 

okna przeglądarki): 
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Po kliknięciu na pole Przejdź do ustawień kursu zostajemy przeniesieni do miejsca, gdzie możemy zaznaczyć zarówno 

termin planowanej archiwizacji jak i termin, od którego na stronie głównej naszego e-kursu pojawi się komunikat 

o zbliżającym się terminie archiwizacji. Warto z tego skorzystać, ponieważ przy dużej liczbie prowadzonych kursów 

możemy przeoczyć termin i np. nie zdążyć skopiować e-kursu. 

Sposób 2) Przejść w ustawieniach e-kursu dostępnych na stronie głównej e-kursu (po prawej stronie pod jego nazwą) 

do pola o nazwie Edytuj ustawienia: 
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Po wyborze tego pola, na dole ekranu będzie widoczne pole Archiwizacja: 

 

Po wyborze pola Archiwizacja będą widoczne wszystkie opcje – zarówno dotyczące terminu archiwizacji jak i terminu 

przypomnienia o dokonanym wyborze: 

 

Wybór daty będzie możliwy po zaznaczeniu pola Włącz. 

 


