
  

  

 

 

 

 

 

Zarządzenie 

Dziekana Wydziału Chemicznego nr 3/2020 

 

L.dz. 240/WCH/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 

 

 
Dotyczy: rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnym 
 
 
§ 1 
Podstawą rozliczenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnym realizowanych na Wydziale Chemicznym 
PG są następujące zapisy: 
1. Informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 z dnia 23 marca 2020 https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-
2020-r , 

 z dnia 26 marca 2020 https://www.gov.pl/web/nauka/zasady-funkcjonowania-uczelni-do-10-kwietnia dotyczące 
egzaminów i zaliczeń, które także mogą być prowadzone w wersji zdalnej, 

 z dnia 27 marca 2020 https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach . 
2. Zarządzenie Rektora PG nr 34/2019 z dnia 12 września 2019 - § 5 pkt 3 informujący o równoważności godzin zdalnych 

z rzeczywistymi.  
3. Zarządzenie Dziekana WCh PG nr 1/2020 z dnia 19 marca 2020 dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w systemie 

zdalnym na platformie eNauczanie PG realizowanych w semestrze letnim 2019/2020. 
4. Pismo okólne Rektora PG nr 9/2020 z dnia 17 marca 2020. 
Informacje zamieszczone poniżej stanowią uzupełnienie zapisów powyższych i dotyczą zasad realizacji zajęć 
dydaktycznych w formie zdalnej i ich rozliczania na Wydziale Chemicznym PG. 

§ 2 
Zajęcia realizowane w formie zdalnej mogą być rozliczone pod warunkiem spełnienia  poniższych kryteriów. 
1. Zajęcia w formie zdalnej powinny być realizowane w tym samym wymiarze godzinowym, jaki jest przewidziany                      

w programie studiów i karcie przedmiotu.  
2. Zajęcia w formie zdalnej powinny odbywać się zgodnie z przewidzianym planem zajęć realizowanych od początku 

semestru. Jeżeli ze względów technicznych nie ma takiej możliwości prowadzący zajęcia po konsultacjach                                     
z uczestnikami kursu jest zobowiązany do zamieszczenia nowego terminu w ogłoszeniu o danym kursie na 
platformie eNauczanie PG. 

3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne zamieszcza materiały kursowe dla studentów na platformie eNauczanie PG. Jeżeli 
zajęcia nie odbywają się poprzez platformę eNauczanie PG, prowadzący zobowiązany jest do zamieszczenia                              
w ogłoszeniach kursu na platformie eNauczanie PG nazwy komunikatora oraz odpowiednich informacji 
umożliwiających studentom wzięcie udziału w kursie. 

4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ma obowiązek kontrolowania aktywności studentów na platformie eNauczanie PG 
bądź innych platformach, na których realizuje swoje zajęcia. Brak aktywności na tych zajęciach należy wyjaśniać na 
bieżąco kontaktując się z nieobecnymi drogą mailową lub za pomocą platformy MojaPG. Osoby, które nie 
uczestniczą w danych zajęciach z powodu braku możliwości technicznych powinny uzgodnić możliwość ich 
nadrobienia w inny, równoważny sposób. 

5. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ma obowiązek na bieżąco weryfikować stopień przyswojenia zrealizowanego 
materiału, np. za pomocą testów, quizów, itp.  

6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do wyznaczenia godzin konsultacji i do zamieszczenia tej informacji na 
platformie MojaPG. 

7. Prowadzący zajęcia, w celu umożliwienia hospitacji, jest zobowiązany do dopisania do wszystkich grup kursowych 
realizowanych w systemie zdalnym: 

 Prodziekana ds. kształcenia, 

 Kierownika specjalizacji,  w ramach której prowadzone są zajęcia, 

 Kierownika  katedry, w której realizowane są zajęcia (albo, w której zatrudniony jest pracownik).  
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8. Weryfikacja kursów przewidzianych w semestrze i otwartych na platformie eNauczanie PG dokonywana jest przez 
dziekanat, który w przypadku braku realizacji kursu informuje: 

 Nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot,  

 Kierownika katedry, w której realizowane są zajęcia, 

 Kierownika specjalizacji, 

 Prodziekana ds. kształcenia. 
 
§ 3 
Prowadzenie zajęć laboratoryjnych w systemie zdalnym będzie regulowane oddzielnym zarządzeniem.   
 
§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
Dziekan Wydziału Chemicznego 
(-) prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

 

 


