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Cel procedury: Określenie warunków i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych   

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) na wszystkich 

kierunkach, poziomach kształcenia i formach studiów prowadzonych na Wydziale.  

 

Definicja: Realizacja zajęć w formie e-nauczania (e-learning), tj. – kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opartych na zastosowaniu 

technologii komputerowych, w tym Internetu. E- learning może odbywać się jako:  

• e- kursy (kursy online) – określenie odnoszące się do przedmiotu realizowanego  w całości w 

formie nauczania na odległość, kurs jako zamknięta jednostka dydaktyczna, może być 

realizowany w ramach programu studiów lub udostępniony większej liczbie uczestników, 

jako tzw. kurs otwarty,  

•  e-zajęcia (zajęcia online) – zajęcia akademickie realizowane na odległość, w których 

nauczyciel i studenci kontaktują się zdalnie (za pośrednictwem komputera i Internetu).   

E-zajęcia mogą stanowić jednostkę składową przedmiotu realizowanego w  całości 

zdalnie (e-kursu) bądź w formie komplementarnej,  

• tzw. blended learning - zajęcia tradycyjne oraz e-nauczanie wzajemnie się uzupełniają 

 

Przedmiot i zakres:  

• e-zajęcia ujęte w programie studiów,   

• na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ich wymiar nie może przekraczać 60% godzin 

zajęć programu kształcenia teoretycznego (za wyjątkiem okresu epidemii gdzie może 

stanowić 100% godzin) 

• zajęcia na odległość podlegają ocenie jakości jak każda inna forma prowadzonych zajęć 
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dydaktycznych zgodnie z  zasadami Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na tych samych zasadach, jakie 

obowiązują w grupie przedmiotów/modułów realizowanych  z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich.     

 

Odpowiedzialność/kompetencje:   

Nauczyciel akademicki – zgłasza do koordynatora przedmiotu oraz opiekuna roku 

propozycje prowadzenia zajęć na odległość, określając liczbę godzin, warunki prowadzenia 

zajęć, zasady oceny, ponosi odpowiedzialność za treści w materiałach zamieszczonych na 

platformie,  w tym odpowiedzialność wynikającą z ustawy o prawie autorskim  i  prawach 

pokrewnych. Zasady rozliczania godzin realizowanych w  ramach zajęć dydaktycznych 

prowadzonych na  odległość określane są  corocznie przez  Władze Uczelni.   

Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim 

zatwierdza e-kursy od strony  poprawności użytych metod i technik kształcenia na 

odległość.  

Dziekan Wydziału – corocznie  na podstawie uchwały Senatu określa  zasady rozliczania 

godzin dydaktycznych prowadzonych z  wykorzystaniem metod i  techni kształcenia na 

odległość.  

Prodziekan – przedstawia na Radzie Wydziału programy i plany studiów z uwzględnieniem 

zajęć prowadzonych na odległość.   

Rada Wydziału – zatwierdza programy i plany studiów.   

Wyznaczona osoba z administracji Dziekanatu – wprowadza przedmiot do sytemu USOS.  

Studenci – korzystają z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej PEGAZ  

wyłącznie do użytki własnego – do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z 

zachowaniem przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

 
Procedura realizowana jest również w oparciu o komunikaty i ogłoszenia Dziekana Wydziału 

Lekarskiego związane z zdalnym nauczaniem (https://wl.cm.uj.edu.pl/zdalne-nauczanie/): 

1. komunikat dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie 

zdalnej 
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2. komunikat dotyczący zasad zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów WL 

pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-

19 

3. komunikat dotyczący realizacji w trybie zdalnym zajęć dowolnych na roku VI kierunku 

lekarskiego WL 

4. komunikat dotyczący szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć 

praktycznych 

5. informacja kierownika CZN, dr Jacka Urbańca związana z dostępnością i wykorzystaniem 

narzędzi służących zdalnemu nauczaniu na UJ 

6. komunikat dla nauczycieli akademickich dotyczący realizacji zajęć praktycznych metodami 

zdalnymi 

7. informacja dla nauczycieli akademickich – dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń 

przedmiotów metodami zdalnymi z wykorzystaniem z platformy MS FORMS 

– uzupełnienie informacji o zaliczeniach testowych dostępnych na platformie Pegaz 

8. komunikat dla nauczycieli akademickich i studentów związany z realizacją zajęć 

fakultatywnych 

9. komunikat związany z realizacją, z wyprzedzeniem zajęć seminaryjnych planowanych 

na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020 

10. informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku dietetyka 

11. instrukcja związana z prowadzeniem seminariów/wykładów w Microsoft TEAMS 

12. informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w Szkole Medycznej dla 

Obcokrajowców 

13. informacja dla nauczycieli akademickich i studentów wszystkich kierunków WL dotycząca 

technicznych aspektów pracy na platformie MS TEAMS 

14. informacja dla nauczycieli akademickich związana z minimalnymi wymaganiami przy 

samodzielnym tworzeniu wykładów E-learningowych 

15. informacja dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego związana 

z wprowadzeniem zdalnego nauczania 

16. komunikat dla nauczycieli akademickich WL związany z prowadzeniem wykładów 

i seminariów w formie zdalnego nauczania 

 


