
Zarządzenie
Dziekana Wydziału Chemicznego nr 1/2020

L. dz. 186/WCH/2020 z dnia 19.03.2020

Dotyczy: realizacji zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym na
platformie eNauczanie PG realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 r.

Zgodnie z Pismem Okólnym nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. jesteśmy
zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, które
może być podstawą realizacji efektów uczenia się dla każdego kierunku
studiów na Wydziale Chemicznym oraz rozliczenia dydaktyki realizowanej
w semestrze letnim r. akad. 2019/2020.

Informacje zamieszczone poniżej dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych
w formie zdalnej na Wydziale Chemicznym stanowią uzupełnienie Pisma
Okólnego nr 9/2020.

§ 1
Kursy na platformie eNauczanie PG zakładane są przez wydziałowego
administratora platformy, którym jest dr inż. Mariusz Krawczyk
mariusz.krawczyk@pg.edu.pl

§ 2
Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu dr hab. inż. Joanna Krakowiak
joanna.krakowiak@pg.edu.pl wspomaga pracowników WCh PG przy
tworzeniu kursów na platformie e-nauczanie. Ponadto zajmuje się
kompleksową obsługą kursów e-nauczania obowiązkowych dla studentów I
semestru.

§ 3
Do wszystkich przedmiotów objętych programem studiów I i II stopnia w
semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 należy przypisać kursy
na platformie e-nauczanie PG w folderze kursów Wydziału Chemicznego. W
zależności od potrzeb osobne kursy należy założyć dla następujących form
nauczania: wykład, ćwiczenia, seminarium, projekt. Decyzja dotycząca
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zajęć laboratoryjnych zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

§ 4
Kurs na platformie eNauczanie PG należy umieścić w odpowiednim
folderze przeznaczonym dla danego kierunku studiów i semestru.

§ 5
Niezbędnymi częściami składowymi poszczególnych kursów powinny być:

◆ prezentacje, pytania kontrolne do każdej z prezentacji (wykłady);
◆ zestaw tematów do przygotowania prezentacji przez studentów,

publikacje i inne materiały sugerowane przez prowadzącego
niezbędne do przygotowania prezentacji, prezentacje przygotowane
przez studentów, pytania kontrolne do każdej prezentacji
(seminaria);

◆ zadania wraz z rozwiązaniami, zadania do rozwiązywania przez
studentów, zadania kontrolne (ćwiczenia);

◆ zestaw zadań projektowych (projekt).

§ 6
W terminie zajęć nauczyciele zobowiązani są do „obecności online na
platformie eNauczanie PG” w celu odpowiadania na pytania studentów.

§ 7
Kierownicy katedr odpowiadają za kontrolę kursów realizowanych przez
pracowników na platformie eNauczanie PG.

§ 8
Za przypisywanie adresów kursów na platformie eNauczanie PG do
przedmiotów w systemie MojaPG oraz weryfikację poprawnego przypisania
studentów do kursów odpowiedzialny jest dziekanat.

§ 9
Przedmioty, które nie zostaną z przyczyn od nas niezależnych (np.
Laboratoria) przeprowadzone w systamie zdalnym będą realizowane na
Uczelni po zakończeniu przerwy; będą to zajęcia w formie zblokowanej.

§ 10
Zasady określone w niniejszym Zarządzeniu Dziekana WCh PG obowiązują
od dnia 23 marca 2020 r.

Dziekan Wydziału Chemicznego
(-) prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik


