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Kalisz, dn. 30.03.2020 r. 

 

Komunikat  

Dziekana Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 

w sprawie nauczania online 
 

Szanowni Państwo, 

na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w uczelniach, Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. 

  Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom pracowników uczelni resort przygotował 

w dn. 27.03.2020 r. rekomendacje dla prowadzenia zajęć,  które mogą być prowadzone z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów 

i poziomach kształcenia (https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach). 

Poniżej przedstawiłem rekomendowane przez MNiSW prawa i obowiązki studenta 

i nauczyciela akademickiego. 

Proszę o przestrzeganie poniższych rekomendacji, podczas prowadzenia zajęć online 

ze studentami poszczególnych Katedr Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu. 

Pragnę poinformować, iż władze uczelni przygotowały platformę edukacyjną do 

nauczania e-learningowego dla pracowników i studentów PWSZ Kalisz,  z wykorzystaniem 

pakietu Office 365 A1 wraz z poradnikami pracy w tym środowisku. 

Strona logowania= https://login.microsoftonline.com 
Przykładowe logowanie: 
Email= r.maciejewski@pwsz-kalisz.edu.pl 
Login= r.maciejewski@pwsz-kalisz.edu.pl 
Hasło= PESEL wykładowcy 

Poradnik dla wykładowców do Teams:  https://youtu.be/4SFpA3jiH7I 

Poradnik dla studentów do Teams:  https://youtu.be/FFQi2VKFQ44 

 

Z poważaniem  

Dziekan Wydziału Politechnicznego  

/ - / dr Ryszard Maciejewski 

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach
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Prawa i obowiązki studentów 

 Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na 

odległość; 

 Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego 

uczenie się na odległość; 

 Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych 

na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z 

uczelnianym Regulaminem Studiów; 

 Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań 

określonych przez nauczyciela; 

 Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, 

powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu 

może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć. 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich 

 Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich materiałów 

dydaktycznych; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom 

dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji - jeśli 

w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w sylabusie 

jakieś zmiany; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom dokładnego planu pracy; 

 W przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel 

akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających 

każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne liczbą godzin przypisaną 

w planie i programie studiów; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania 

przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać 

regularność kontaktów i interakcji ze studentami; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do takiego zaprojektowania procesu zdalnego uczenia 

się studentów, który zapewni obciążenie pracą równe przypisanym danemu 

przedmiotowi punktom ECTS; 

 Nauczyciel akademicki lub inna osoba uprawniona do prowadzenia zajęć ma prawo do 

autonomii w wyborze narzędzi wspierających uczenie się studentów na odległość; 

 Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażanych metod, narzędzi i 

technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez uczelnię. 

 


