Zarządzenie nr 92
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz
§ 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły
być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (D z. U. 2007 r.,
Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1
1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej „zajęciami na
odległość”, realizowane są z wykorzystaniem uczelnianych platform nauczania na
odległość, zwanych dalej „platformami uczelnianymi” lub platform udostępnionych
Uczelni przez inne podmioty, w tym zagraniczne na podstawie umów partnerskich,
zwanych dalej „platformami udostępnianymi”.
2. Za prawidłowe działanie uczelnianych platform, o których mowa w ust. 1 odpowiada
kierownik Centrum Kształcenia na Odległość.

§2
1. Warunkiem prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć na odległość jest
odbycie specjalnego szkolenia opracowanego przez Centrum Kształcenia na Odległość
w Uniwersytecie Śląskim, zwanym dalej CKO UŚ.
2. Szczegółowe informacje o szkoleniu, znajdują się na stronie internetowej CKO UŚ.
Szkolenie powinno zostać wykonane zgodnie z umieszczonymi tam wytycznymi.
3. Ukończenie wyżej wymienionego specjalnego szkolenia z oceną pozytywną, uprawnia do
prowadzenia zajęć na odległość oraz daje dostęp do generatora wniosków, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
4. Na wniosek Dziekana/Kierownika/Przełożonego dla większej liczby pracowników
możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego szkolenia grupowego w terminie ustalonym
z Kierownikiem Centrum Kształcenia na Odległość.
5. Dziekan może zwolnić z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1
nauczyciela akademickiego posiadającego doświadczenie w zakresie metod i technik
kształcenia na odległość na wniosek zainteresowanego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wniosek nauczyciela akademickiego o zwolnienie ze szkolenia wymaga zaopiniowania
przez kierownika Centrum Kształcenia na Odległość, który potwierdza odpowiednie
przygotowanie nauczyciela akademickiego do prowadzenia tego typu zajęć. Przy
opiniowaniu, w zależności od rodzaju planowanych zajęć, należy uwzględnić
w szczególności, czy prowadzący:

1) posiada umiejętność prowadzenia zajęć zarówno w trybie synchronicznym jak
i asynchronicznym;
2) zna funkcjonalności używanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach platformy
uczelnianej;
3) potrafi monitorować i oceniać pracę studentów w systemie;
4) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na platformie w trybie zdalnym.

§3
1. Nauczyciel akademicki, który zamierza prowadzić zajęcia na odległość, tworzy wniosek
poprzez generator dostępny na platformie uczelnianej i przekazuje go do Dziekanatu
Wydziału (zlecającego prowadzenie zajęć), celem wyrażenia zgody przez osobę
odpowiedzialną za prowadzenie dydaktyki oraz dziekana Wydziału. Kopia wniosku
zostaje przekazana przez Dziekanat do CKO UŚ celem rejestracji w systemie.
2. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy wypełnić wyłącznie poprzez
generator, o którym mowa w ust. 1.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 wydają decyzję w terminie do 7 dni.
4. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na odległość:
1) umieszcza na platformie uczelnianej: plan wskazujący terminy, w których zajęcia będą
prowadzone w sposób tradycyjny oraz przez Internet; kryteria oceniania; formę
kontaktu ze studentami wraz z adresem kontaktowym; anonimową ankietę
ewaluacyjną (odpowiedni szablon dostępny jest na platformie uczelnianej);
2) umieszcza na platformie uczelnianej odpowiednie materiały umożliwiające:
zapoznanie się z treściami nauczania; rozwiązywanie testów autoewaluacyjnych
oraz aktywności pozwalające na kontakt z prowadzącym;
3) zapewnia studentom możliwość osobistych konsultacji w wymiarze co najmniej
1,5 godziny zegarowej raz w tygodniu;
4) przeprowadza bieżącą i końcową weryfikację realizacji efektów kształcenia (wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne studentów) w siedzibie Uczelni, co może
odbywać się również z wykorzystaniem platformy uczelnianej.
§4
1. Zgoda na prowadzenie przez nauczyciela akademickiego zajęć na odległość, o której
mowa w § 3 ust. 1, wydawana jest co semestr.
2. W Dziekanacie sporządza się i prowadzi rejestr zajęć na odległość w danej jednostce.
3. Maksymalna liczba godzin zajęć na odległość nie może być większa niż 60% ogólnej
liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programie kształcenia.
4. W formie zajęć na odległość nie prowadzi się zajęć terenowych, warsztatowych
i laboratoryjnych.
5. Nauczyciel akademicki może prowadzić w formie zajęć na odległość w ciągu roku
akademickiego maksymalnie 50% godzin obciążenia dydaktycznego, jednak nie więcej
niż 210 godzin. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
może zwiększyć limit na pisemny wniosek prowadzącego.
6. W wypadku prowadzenia zajęć na odległość w innej jednostce niż zatrudniająca
nauczyciela akademickiego, kopię zgody, o której mowa w ust. 1, przesyła się do
jednostki zatrudniającej nauczyciela akademickiego.
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7. Godzina zajęć na odległość stanowi 1 godzinę dydaktyczną zaliczaną do pensum. Na
wniosek nauczyciela akademickiego (po zaznaczeniu w generatorze wniosków)
prowadzącego zajęcia na odległość, w wypadku nowych, rozbudowanych interaktywnych
kursów, dziekan po zasięgnięciu opinii kierownika Centrum Kształcenia na Odległość,
może jednorazowo wyrazić zgodę na zastosowanie przelicznika innego od 1.

§5
1. Studenci są informowani o prowadzeniu zajęć na odległość w formie przewidzianej
w Regulaminie studiów Uniwersytetu Śląskiego przy publikacji harmonogramu zajęć
dydaktycznych.
2. W terminie i trybie wskazanym w ust. 1 prowadzący zajęcia na odległość podaje daty tych
zajęć na platformie uczelnianej.
3. Na witrynie CKO UŚ udostępnia się studentom materiał szkoleniowy przygotowujący do
samodzielnego udziału w zajęciach na odległość.
4. W szczególnych przypadkach dziekan może zwrócić się do kierownika Centrum
Kształcenia na Odległość o przygotowanie szkolenia w innej formie niż określona
w ust. 3.
5. CKO UŚ zapewnia bieżącą pomoc techniczną w przypadku ewentualnych problemów.
6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych na odległość studenci wypełniają
ankietę ewaluacyjną, której treść określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
7. Dziekan, udzielając nauczycielowi akademickiemu zgody na prowadzenie zajęć na
odległość w następnym roku akademickim, uwzględnia wyniki ankiety, o której mowa
w ust. 6.
§6
1. Zajęcia na odległość, realizowane w ramach studiów podyplomowych, prowadzone są na
platformach uczelnianych, do których dostępu udziela CKO UŚ, na zasadach
uzgodnionych przez kierownika studiów podyplomowych i kierownika Centrum
Kształcenia na Odległość.
2. W przypadku konieczności dostosowania materiałów dydaktycznych do wymogów
platformy uczelnianej, koszty dostosowania winny zostać uwzględnione w kosztorysie
studiów podyplomowych.
§7
1. Materiały udostępnione na platformach uczelnianych podlegają ochronie zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kierownik Centrum Kształcenia na Odległość udostępnia każdemu autorowi dokument
opisujący standardy umieszczania materiałów na platformie uczelnianej, zaaprobowany
przez Radę Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim.
3. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o dziekanie należy pod tym pojęciem
rozumieć także kierownika jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej,
pozawydziałowej, w której realizowany jest proces dydaktyczny.
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§8
Traci moc zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 lipca
2012 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z późn. zm.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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