Decyzja nr 2
Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 25 marca 2020
w sprawie kształcenia zdalnego
jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych
realizowanych na Wydziale Nauk o Edukacji
W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 511) oraz
Komunikatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 marca 2020 r.
https://www.uwb.edu.pl/ postanawiam, co następuje:

1.

2.

§1
Wszystkie zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty itd.) prowadzone na Wydziale
Nauk o Edukacji na wszystkich kierunkach studiów, i we wszystkich formach (studia
stacjonarne i niestacjonarne, w tym podyplomowe) od dnia 26 marca 2020 r. do
odwołania, realizowane są wyłącznie w systemie zdalnym
Po przywróceniu możliwości realizowania zajęć w siedzibie Wydziału Nauk o
Edukacji, prowadzący zajęcia, za zgodą Dziekana, będzie mógł kontynuować pracę
dydaktyczną w systemie zdalnym, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020r.

3.

Sposób prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1 określają prowadzący
poszczególne zajęcia, uwzględniając możliwości kontaktu ze studentami i
przekazywania im materiałów (informacji, zadań, testów, nagrań audiowizualnych itp.)
do opracowania poprzez:

a)

platformę e-learningową Uniwersytetu w Białymstoku (Blackboard) jako podstawowe
narzędzie do realizacji kształcenia zdalnego (https://blackboard.uwb.edu.pl)

b)

system USOS (USOSmail),

c)

komunikatory internetowe (np. Skype, Google Hangouts, YouTube, Discord, Zoom) i
inne narzędzia on-line, które prowadzący uznają za efektywne.

4.

Uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne zaleca się:

a)

w odniesieniu do ćwiczeń/konwersatoriów/lektoratów prowadzonych w systemie
zdalnym wykorzystywanie sposobów przewidzianych w ust. 3 pkt 1 i 3 oraz sposobu
przewidzianego w ust. 3 pkt 2 do przekazywania studentom informacji organizacyjnych
dotyczących przedmiotu,

b)

w odniesieniu do wykładów prowadzonych w systemie zdalnym wykorzystywanie
sposobów przewidzianych w ust. 3 pkt 1 i 3 oraz sposobu przewidzianego w ust. 3 pkt 2
do przekazywania studentom informacji organizacyjnych dotyczących przedmiotu, w
tym:

c)

nagrywanie i umieszczanie wykładów w wersji audiowizualnej na platformie
Blackboard lub w innych kanałach komunikacyjnych, np. YouTube, w formie filmów
prywatnych (tj. z dostępem wyłącznie dla studentów, do których linki udostępnia się
studentom poprzez platformy Blackboard lub USOSmail,

d)

prowadzenie wykładów w systemie zdalnym na platformie Blackboard (od chwili
udostępnienia stosownego komponentu przez Dział Aplikacji Komputerowych UwB) w
formie webinariów, tj. wykładów on-line w czasie rzeczywistym.

5.

Ćwiczenia/konwersatoria/lektoraty w systemie zdalnym obejmują prace etapowe
weryfikujące realizację efektów uczenia się (np. testy, zadania, prace pisemne).

6.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z przekazywaniem
materiałów w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, należy kontaktować się z Działem
Aplikacji Komputerowych UwB (https://uwb.edu.pl/kontakt-390), zaś w pozostałych
przypadkach z Pracownią Komputerową Wydziału Nauk o Edukacji
(http://noe.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=193).
§2

1.

Prowadzący zajęcia mogą zmodyfikować literaturę określoną w sylabusach
prowadzonych przedmiotów w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć w systemie
zdalnym. O dokonanych modyfikacjach należy poinformować studentów.

2.

Prowadzący zajęcia zobowiązani są do poinformowania Dziekanatu ds. studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych o formie realizacji określonej jednostki zajęciowej
zgodnie ze schematem, który otrzymają na swój adres mailowy.

3.

Uczestniczący w różnych formach zdalnego nauczania (Studenci i Prowadzący)
zobowiązani są do zachowania ochrony danych osobowych uczestników procesu
dydaktycznego oraz przestrzegania praw autorskich (dotyczy to polecania i korzystania
z literatury oraz udostępnianych materiałów).
§3

1.

Jeżeli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydłuży obowiązek zdalnego
kształcenia należy być przygotowanym, aby końcowe zaliczenia i egzaminy

z poszczególnych przedmiotów we wszystkich formach (studia stacjonarne
i niestacjonarne, w tym podyplomowe), mogły być zrealizowane w trybie zdalnym.
2.

Jeżeli przywrócona zostanie możliwość realizacji zajęć w siedzibie Wydziału Nauk o
Edukacji, to końcowe zaliczenia i egzaminy realizowane będą w budynkach Wydziału.

3.

W przypadku konieczności zaliczania i egzaminowania zdalnego do obowiązków
przeprowadzającego zdalne zaliczenia/egzaminy należy:

1)

ustalenie terminu zaliczenia/egzaminu, przy czym:

a)

zaliczenie zajęć (ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, lektoratów, wykładów
kończących się zaliczeniem) powinno się odbyć do 14 czerwca 2020 r.,

b)

terminy egzaminów powinny być przewidziane zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnej semestru letniego oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru
letniego wynikającym z zarządzenia Rektora UwB w sprawie organizacji roku
akademickiego 2019/2020,

.2)

ustalenie sposobu zaliczenia/egzaminu odpowiedniego dla kształcenia w systemie
zdalnym oraz rodzaju zajęć; przyjęty sposób zaliczenia/egzaminu powinien umożliwiać
weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotu, a
także zapewniać kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się,

3)

poinformowanie dziekanatu a następnie studentów o terminie zaliczenia/egzaminu, co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu

4)

wpisanie ocen z zaliczeń/egzaminów do systemu USOS w odpowiednich terminach,

5)

prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji zaliczeń/egzaminów (zachowanie
elektronicznych form zadań, esejów, projektów, testów itp.); ewidencję przechowuje się
przez 2 lata od terminu zaliczenia/egzaminu; ewidencji nie prowadzi się w przypadku
zaliczeń/egzaminów przeprowadzanych przy wykorzystaniu platformy Blackboard.
§4

Decyzja wchodzi w życie w dniu 26 marca 2020.

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Mirosław Sobecki

