
Zasady prowadzenia zajęć zdalnych i raportowania sposobu prowadzenia zajęć 
KMS w semestrze zimowym 2020/2021 

 
I. Dopuszczalne sposoby prowadzenia zajęć zdalnych 

 
1. Zaleca się aby zajęcia zdalne miały jedną z dwóch form: 

 
a) wideokonferencji odbywających się w godzinach przewidzianych grafikiem zajęć, przy użyciu platform: Teams 

lub Zoom – zajęcia są wtedy prowadzone w trybie synchronicznym. 
 

b) nagranych materiałów wideo udostępnianych studentom regularnie (z częstością zajęć) w postaci plików 
video poprzez Teams, Elf, Delta lub publikowanych na kanałach YouTube – zajęcia są wtedy prowadzone w 
trybie asynchronicznym. 

 
2. Wszystkie zajęcia muszą mieć wsparcie w postaci e-kursów na platformie Elf/Delta spełniających wymagania 

stawiane e-kursom zgodnie z Regulaminem, prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami 
kształcenia na odległość (Załącznik do Zarządzenia nr 55 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki z dnia 16 września 2019 r.). E-kursy muszą zawierać: 

 
 elementy informacyjne o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danego rodzaju zajęć (tj. 

warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy 
studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu; patrz przykładowy 
e-kurs)


 elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na ćwiczeniach i zajęciach 

projektowych, instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe 
prace projektowe, linki do zasobów w Internecie i inne materiały o charakterze edukacyjnym);


 elementy weryfikacji wiedzy (tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 

wykorzystujące mechanizmy losowości zaimplementowane na platformie Moodle);


 elementy komunikacyjne (tj. narzędzia komunikacji nauczyciel-student, elektroniczne sprawozdania, 
narzędzia komunikacji i dyskusji, np. fora dyskusyjne);


 punktowane przez system pytania kontrolne pogrupowane w quizy, bloki zadań do samodzielnego 

rozwiązywania oraz inne aktywności studenta. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta w 
czasie jego aktywności w e-kursie powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia kursu. 

3. Konsultacje w formie zdalnej powinny być prowadzone w trybie wideokonferencji. 
 

 

II. Raportowanie sposobu prowadzenia zajęć 

 1.  Każdy pracownik będzie proszony o przedłożenie raz w miesiącu (ostatni dzień zajęć danego miesiąca) 

raportu z odbytych zajęć. Raport powinien zawierać następujące informacje dla każdego przedmiotu z osobna:  

 nazwę przedmiotu,  
 rodzaj zajęć oraz  
 sposób ich prowadzenia (używana platforma),  
 kierunek, stopień  i rok studiów,  formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) grupę  
 daty i godziny odbycia zajęć.  

 2. W celu zapewnienia weryfikacji jakości kształcenia przewiduje się możliwość przeprowadzenia hospitacji 

wybranych zajęć oraz e-kursu stanowiącego integralną część prowadzonych zajęć. 


