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ZARZĄDZENIE KANCLERZA I REKTORA  
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

Nr/38/2021/2022 

z dnia 26.04.2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 24 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarządza 
się co następuje:  

 

§ 1  
Wprowadza się Zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, które stanowią 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Spraw 
Studenckich.  

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora z dnia 
25 maja 2020 r. Nr 38A/2019/2020  w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania i prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSEI.  
 

 

 

 

 

 

               Rektor            Kanclerz 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

        dr hab. Mirosław Jarosz, prof. WSEI                          mgr Teresa Bogacka 
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Załącznik do Zarządzenia Kanclerza i Rektora 

Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji w Lublinie 

Nr/38/2021/2022 z dnia 26.04.2022 r. 

 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM 

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI 

W LUBLINIE 

 

§ 1  
1. Wprowadza się niniejsze zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które dotyczą: 

a) nauczycieli akademickich;  

b) osób realizujących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych;  

- prowadzących zajęcia dla studentów wszystkich kierunków studiów w języku polskim 
i angielskim w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  

2. Zasady stosuje się odpowiednio do studiów podyplomowych. 

 

§ 2 

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na podstawie: 

1) Zarządzenia Kanclerza lub Rektora; 

2) przyjętego na dany semestr harmonogramu;  
3) indywidulanej decyzji właściwego Dziekana podjętej ad hoc; 

 

§ 3 

Zajęcia przygotowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny być 
poprzedzone zajęciami wprowadzającymi, zrealizowanymi w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. 

 

§ 4 

1. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie przeprowadza się za pośrednictwem platformy zapewniającej 
synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia tj.: 
platformy Moodle (zwanej dalej platformą), na której umieszcza się wszystkie niezbędne materiały 
dydaktyczne (w formie dokumentów pdf, prezentacji, linków do źródeł, opisów, itp.). Platforma 

wyposażona jest we „wtyczkę” VirtualClass - narzędzie służące do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych poprzez bezpośredni kontakt wideo osoby prowadzącej zajęcia ze studentami.  

2. Pomocniczo zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem:  
a) ClickMeeting - narzędzie służące do prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez 

bezpośredni kontakt wideo osoby prowadzącej zajęcia ze studentami.  

b) MS Teams - narzędzie służące do prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez bezpośredni 
kontakt wideo z ze studentami. Prowadzący zobowiązany jest posiadać konto w domenie 

uczelnianej MS Office 365. 

 

§ 5  

1. Platforma Moodle umieszczona jest pod adresem: https://dl.wsei.lublin.pl/. 

2. Administratorem platformy jest Centrum Informatyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie. Kontakt z pracownikami Centrum Informatycznego jest możliwy pod numerem telefonu 
81 7493253 oraz e-mailowo: dyzur@wsei.lublin.pl. Godziny dyżurów pracowników Centrum 
Informatycznego dla wykładowców i studentów WSEI publikowane są w stopce platformy. 
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3. Każdy użytkownik loguje się na platformę używając swoich danych autoryzacyjnych do Wirtualnego 

Dziekanatu. 

4. W celu nabycia umiejętności związanych z funkcjonowaniem narzędzi do zdalnego nauczania, 

osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek zapoznania się materiałami szkoleniowymi 

umieszczonymi na platformie w kategorii „Dla prowadzących” w obszarze „Materiały 
Szkoleniowe”. 

5. Studenci i osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek przestrzegać zasad Dobrych Praktyk 

Internetowych. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika, osoba prowadząca zajęcia 
może podjąć decyzję o odsunięciu tej osoby od udziału w zajęciach. W przypadku wystąpienia 
takiego zdarzenia osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do skierowania notatki służbowej 
opisującej wydarzenie i niepożądane zachowanie i przesłanie jej do odpowiedniego Dziekanatu. 
Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, ponosi 
konsekwencje zgodnie z Regulaminem Studiów. 
 

§ 6 

1. Układ kursów na platformie przyporządkowany jest do kierunków studiów, które podzielone są na 
semestry.  

2. Nowe kursy zakładane są na platformie automatycznie przez administratorów zgodnie 
z zatwierdzonymi nazwami realizowanymi w ramach programów studiów i planów studiów. 
Administratorzy mogą automatycznie zapisać studentów na kurs wykorzystując synchronizację 
kohort pobieranych jako grupy z Wirtualnego Dziekanatu. 

3. Przypisanie osób prowadzących zajęcia do odpowiedniego kursu na platformie dokonywane jest 

przez pracowników Centrum Informatycznego. Osoba prowadząca zajęcia może dopisać 
samodzielnie studentów.  

4. Dla toków, których kształcenie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim tworzone są 
odrębne kursy, zgodnie z przyporządkowanymi nazwami przedmiotów w języku angielskim.   

5. Na platformie dla wszystkich nowych kursów tworzone jest domyślne hasło samodzielnego zapisu. 
Hasło to jest udostępnianie studentom podczas przeprowadzanego szkolenia z obsługi platformy. 
Osoba prowadząca zajęcia może wyłączyć samodzielne zapisy na kurs, pozostawiając tylko zapisy 
przez synchronizację kohort. 

6. Osoby prowadzące zajęcia mogą udostępniać studentom samodzielne zapisy na kurs poprzez 

utworzenie hasła – „klucza dostępu”. Obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia jest 

poinformowanie studentów o haśle dostępu poprzez Wirtualny Dziekanat. 

 

§ 7  
1. Osoba prowadząca zajęcia samodzielnie umieszcza zasoby (materiały) i zadania dla studentów 

w danym kursie, czynność ta nie należy do zadań administratorów platform.  
2. Osoba prowadząca zajęcia i studenci zobowiązani są do zalogowania się na platformie w czasie 

zajęć zgodnie z harmonogramem.  

3. Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek udostępnić studentom na platformie link do spotkania 

Virtuall Class, Clickmeeting i MS Teams.  

4. Osoba prowadząca zajęcia może nadać nazwę swoim spotkaniom w formacie: imię i nazwisko, data 

i godzina spotkania. 

 

§ 8 

1. W celu przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

zapewniających synchroniczną interakcję, tj. w czasie rzeczywistym studenci muszą spełnić 
następujące warunki: 

1) posiadać urządzenie mobilne wyposażone w kamerę i łącze internetowe pozwalające na 
dwukierunkowe połączenie audio/wideo. Nie jest wymagane, aby kamera była 
zintegrowana z urządzeniem mobilnym. Student może być zalogowany do zdalnego 
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nauczania na urządzeniu mobilnym, a używać kamery wbudowanej w smartphone lub 

innym urządzeniu mobilnym;  

2) zaleca się aby użytkownik udostępnił na platformie w profilu użytkownika swoje aktualne 
zdjęcie portretowe. Zdjęcia nie są synchronizowane z systemem dziekanatowych w 

procesie logowania. 

2. Podczas trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student 

zobowiązany jest do używania stale uruchomionej i skierowanej na siebie kamery, jeśli otrzyma 
takie polecenie od osoby prowadzącej zajęcia. Obraz z kamery musi być nieprzetworzony - 

niedopuszczalne jest używanie dodatkowego oprogramowania modyfikującego obraz, np. 
dodającego tło, efekty „zapętlającego obraz”, itp. 

3. Jeżeli ograniczenia techniczne uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć przy uruchomionych 
kamerach wszystkich uczestników, osoba prowadząca zajęcia może zadecydować o ich wyłączeniu. 
W tej sytuacji, osoba prowadząca zajęcia może polecić wybranym studentom okresowe włączanie 

kamer. 

4.  Osoba prowadząca zajęcia może zdecydować, aby studenci mogli komunikować się podczas zajęć 
w dwojaki sposób: 

1) poprzez użycie mikrofonu; 
2) za pośrednictwem czatu. 

5. W celu weryfikacji tożsamości studentów obecnych podczas zajęć, osoba prowadząca zajęcia może 

wybrać jedną lub klika z następujących metod: 
1) sprawdzić listę odczytując imię i nazwisko, wywołując studenta, który jest zobowiązany 

potwierdzić obecność przed włączoną kamerą, umożliwiając nauczycielowi potwierdzenie 
tożsamości, 

2) poprosić studentów o potwierdzenie obecności poprzez wpisanie na platformie w trakcie 

zajęć obecności w aktywności „Frekwencja”, 

3) sprawdzić logi studentów na platformie. 
6. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do raportowania przeprowadzonych zajęć 

w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Plany zajęć”, poprzez: 
1) wprowadzanie tematu zajęć - przycisk „Ustaw temat”, który jest aktywny do momentu 

potwierdzania przeprowadzenia zajęć; 
2) potwierdzanie przeprowadzenia zajęć - przycisk „Zatwierdź”, który jest aktywny przez czas 

trwania zajęć i 24 godziny po ich zakończeniu.  
7. Osoba prowadząca zajęcia może rejestrować prowadzone zajęcia. Nagrania z zajęć mogą być 

umieszczane na platformie. Zajęcia nagrane na platformie ClickMeeting są archiwizowana przez 
Centrum Informatyczne WSEI. Aby umieścić nagrane zajęcia na platformie nauczyciel przesyła 
informację na adres dyzur@wsei.lublin.pl podając nazwę wideokonferencji oraz kurs w którym 
mają być umieszczone. 
 

§ 9  
1. Osoba prowadząca zajęcia umieszcza na platformie wszystkie aktywności (m.in. testy, zadania oraz 

inne formy sprawdzające uzyskanie efektów kształcenia), które kształtują ocenę 
formowaną/zaliczeniową. Ocena formowana jest oceną końcową z kursu i może być oceną 
zaliczeniową z przedmiotu nie kończącego się egzaminem.  

2. Pracownicy Centrum Informatycznego oraz metodycy na kierunku świadczą pomoc nauczycielom 
przy wprowadzaniu reguł wyliczania oceny formowanej. 

3. Zaliczenie i egzaminy ustne prowadzone przy wykorzystaniu platformy e-lerningowej wymagają od 
studenta włączenia kamery internetowej. 

4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w czasie zaliczenia lub egzaminu, które 
uniemożliwiają ich ukończenie, osoba prowadząca zajęcia sporządza notatkę opisującą to 
zdarzenie i przesyła ją do odpowiedniego Dziekanatu, do wiadomości studenta oraz do Centrum 

Informatycznego na adres dyzur@wsei.lublin.pl. 

  

mailto:dyzur@wsei.lublin.pl
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§ 10 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość muszą 
być przygotowane z zastosowaniem jednolitego sposobu identyfikacji autora i Uczelni oraz 

ujednoliconej szaty graficznej z zachowaniem zasad dozwolonego użytku na gruncie Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

2. Zajęcia dydaktyczne (kursy) umieszczane na platformie powinny zawierać następujące elementy 
składowe, zróżnicowane na obowiązkowe [O] i uzupełniające [U]:  
a) Część motywacyjna, budząca zainteresowanie [O]: opis praktycznych kompetencji 

i umiejętności jakie student zdobędzie po ukończeniu kursu podkreślający przydatność 
i potencjalne korzyści; 

b) Część informacyjna, ukazująca co będzie nauczane, jakie są zakładane efekty uczenia [O]: 
opis według tzw. sylabusu przedmiotu/modułu; 

c) Wymagania wstępne, nawiązujące do wcześniejszej wiedzy lub umiejętności [O]: 
przypomnienie treści niezbędnych do rozpoczęcia kursu, na przykład w formie quizu lub 

polecenia zapoznania się z wskazanym materiałem; 
d) Prezentacja nowych treści uczenia (nowego materiału) [O]: umieszczenie materiałów 

szkoleniowych (wykład synchroniczny „Virtual Class”; plik prezentacji lub tekstu, książka, 
video, audio, linki do literatury obowiązkowej przez system Biblioteki WSEI; (Ul - literatura 

uzupełniająca, linki do źródeł zewnętrznych; 
e) Komunikacja ze studentami — synchroniczna - wspieranie uczących się, udzielanie 

wskazówek [O]: konsultacje, dokładna informacja na temat możliwości zadawania pytań, 
komunikacji studenta z wykładowcą (np. czat, forum, „Virtual Class”); 

f) Praca własna studenta lub samodzielne ćwiczenia wymagające aktywności własnej 
studenta, w szczególności w wykorzystywaniu nowej wiedzy w praktyce, pozwalającej na 
samoocenę postępów w nauce przez studenta oraz dostarczające informacji zwrotnej dla 

wykładowcy o stopniu osiągnięcia efektów uczenia [O]: zadania dotyczące nowych treści 
uczenia z dokładnym opisem zadania i terminem jego zrealizowania (np. praca pisemna na 
zadany temat, podejścia próbne do przykładowych quizów/testów zaliczeniowych); Uwaga! 

uzyskany przez studenta wynik nie może być wykorzystywany jako ocena cząstkowa do 
obliczenia wartości podsumowującej oceny formowanej, gdyż celem tego elementu jest 
zaktywowanie studenta i przygotowanie go do zaliczania nowych treści uczenia (nowego 
materiału); Natomiast zrealizowanie tej aktywności może być warunkiem konicznym do 
obliczenie oceny podsumowującej formowanej; 

g) Zaliczenia efektów uczenia [O]: jedno lub kilka zadań, quizów/testów lub innych form 
sprawdzających osiągniecie zaplanowanych efektów uczenia. Są to zaplanowane oceny 
cząstkowe, służące do obliczenia podsumowującej oceny formowanej; Liczba takich zaliczeń 
zależy o objętości i merytorycznej złożoności treści uczenia oraz zakładanych efektów uczenia; 
Poszczególne zaliczenia powinny dotyczyć logicznie wyodrębnionych fragmentów treści 
uczenia i odnosić się do konkretnych efektów uczenia; 

h) Uzupełniające treści i/lub zadania służące wspieranie procesu utrwalania i poszerzania 
zdobytej wiedzy [O] lub [U] w zależności od specyfiki merytorycznej: linki do ciekawych 

zasobów zewnętrznych poszerzające wiedzę studenta lub ułatwiających jej zrozumienie, ale w 

formie atrakcyjnej typu: humor, ciekawostka, sensacja, aktualny temat medialny związany z 
treściami uczenia; dodatkowe zadania tylko dla chętnych, szczególnie zainteresowanych 
służące podwyższeniu podsumowującej oceny formowanej; 

i) Listy obecności/aktywności [O] lub [U] w zależności od specyfiki merytorycznej: służą do 
świadomego zaznaczenia przez studenta wykonania określonej czynności (np. pobrania lub 

wyświetlenia materiałów). Listy obecności obligująca studenta do wejścia/wyświetlenia 
danego elementu kursu (np. części).  
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§ 11 

1. Student ma prawo do: 
1) pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość; 
2) uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi platformy; 

2. Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych dostępnych 
w formie wskazanej przez osobę prowadzącą zajęcia na platformie.  

3. Student ma obowiązek rejestracji oraz logowania się pod własnym imieniem i nazwiskiem. 
4. Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań na zasadach 

określonych przez osobę prowadząc zajęcia. 

 
§ 12  

 

1. Osoba prowadząca zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest 

zobowiązana do: 
1) opracowania i przeprowadzania za pomocą platformy zajęć dydaktycznych spełniających 

wymagania określone w sylabusie danego modułu/przedmiotu, w szczególności 
z uwzględnieniem metod i kryteriów weryfikacji efektów uczenia się; 

2) połączenia się ze studentami w czasie rzeczywistym w przypadku prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem synchronicznych metod interakcji z wykorzystaniem narzędzi, o których 
mowa w § 4 (Virtuall Class, Clickmeeting lub MS Teams); 

3) regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów 
z wykorzystaniem funkcjonalności platformy e-learningowej Moodle, a w szczególności 
„Dziennika ocen”, „Raportu aktywności” i „Frekwencji”; 

4) raportowania przeprowadzonych zajęć w Wirtualnym Dziekanacie zgodnie z § 8 ust. 6.  
2. Osoba prowadząca zajęcia zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów 

w nauce.  
3. Materiały dydaktyczne i kryteria weryfikacji efektów uczenia się podlegają monitorowaniu 

i weryfikowaniu przez Dziekana właściwego wydziału we współpracy z Koordynatorami kierunków. 

 

 

 

 
   

 


