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Oświadczenia studentów dostępne w Aktywnościach na platformie eNauczanie PG i pomagają: 

• 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, który znajduje się na stronie głównej platformy eNauczanie PG, w dziale Dla nauczycieli: 

 

 

W raportach logów e-kursu (dostępnych w ustawieniach kursu w polu "Więcej...") można odczytać, którzy ze studentów 

zaznaczyli akceptację oświadczeń. 

Inną metodą  jest warunkowanie dostępu do różnych elementów e-kursu od akceptacji przez studenta Oświadczenia 

studenta. 

 

 

 

 



Oświadczenia studenta (eNauczanie PG) 

WARUNKOWE URUCHAMIANIE MODUŁÓW, ZASOBÓW LUB AKTYWNOŚCI 

 

CNMiKnO - PG    str. 2 
 

1) Zamieszczanie Oświadczenia studenta na e-kursie 

W Aktywnościach, które można dodać do kursu na eNauczaniu PG znajduje się punkt Oświadczenia studenta: 

 

składający się z trzech pozycji 

 

Dodanie oświadczeń warto zaplanować i uwzględnić już na etapie planowania e-kursów.  

Są to kolejno: 

• 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. 
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• 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. 

Możemy wybrać i zaznaczyć dowolny zestaw oświadczeń, które przekazujemy studentom do akceptacji.  

W tym celu oznaczamy pola przed nazwą oświadczenia i zapisujemy ustawienia. 

 

2) Warunkowe uruchamianie modułów, zasobów lub aktywności w zależności od akceptacji przez studenta 

wybranych Oświadczeń studenta 

Warunkiem korzystania z warunkowego uruchamiania modułów, zasobów lub aktywności jest zaznaczenie w danym 

kursie opcji śledzenia ukończenia. W tym celu należy w ustawieniach e-kursu dostępnych na stronie głównej e-kursu 

(po prawej stronie pod jego nazwą) przejść do pole o nazwie Edytuj ustawienia: 

 

Następnie należy wybrać w polu Śledzenie ukończenia opcję Tak: 
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Teraz proces warunkowego uruchamiania modułów, zasobów lub aktywności w zależności od akceptacji przez studenta 

wybranych Oświadczeń studenta możemy podzielić na dwa etapy: 

2.1) Wybór odpowiednich ustawień w aktywności Oświadczenia studenta. 

2.2) Wybór odpowiednich ustawień w module, zasobie lub aktywności, która ma być możliwa do odczytu lub 

uruchomienia dopiero po zaakceptowaniu przez studentów wybranych przez prowadzących oświadczeń. 

Etap 2.1) 

W trybie modyfikacji aktywności Oświadczenia studenta (np. od razu przy wstawianiu oświadczeń do kursu) przejść do 

pola Ukończenie aktywności i wybrać ostatnią pozycję 

 

zaznaczając także po wyborze pole obok napisu Student zaakceptował wszystkie oświadczenia (co w praktyce oznacza, 

że student zaakceptował wszystkie wybrane przez nas oświadczenia): 

 

Te działania wystarczą, aby Oświadczenia studenta były widoczne w ustawieniach innych zasobów i aktywności danego 

e-kursu. 
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Etap 2.2) 

Należy przyjść do modułu, aktywności lub zasobu, który ma być uruchamiany dopiero po zaznaczeniu przez studenta 

oświadczeń. 

Należy w wybranym module, aktywności lub zasobie wejść w tryb modyfikacji i wybrać opcję Ogranicz dostęp pozycję 

Dodaj ograniczenie: 

 

Pojawia się pole, w którym wybieramy Ukończenie aktywności: 

 

Dzięki realizacji etapu 2.1) na liście w lewym polu możemy wybrać Oświadczania studenta, a w prawym zaznaczamy 

„musi być oznaczone jako ukończone”: 

 

a następnie zapisujemy wprowadzone zmiany. 

Podsumowanie 

Wykonanie czynności z etapu 2.1) oraz 2.2) spowoduje, że student nie uruchomi danego modułu, zasobu lub 

aktywności, jeżeli uprzednio nie zaakceptuje wybranych oświadczeń. 


