Centrum Wsparcia Kształcenia

Poznań, 20 września 2020 r.

Wytyczne Centrum Wsparcia Kształcenia dotyczące zajęć przygotowawczych do kształcenia
zdalnego dla studentów I roku studiów
Na podstawie § 5 ust. 3 Zarządzenia nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 ustala
się następujące wytyczne:
§1
1. Zgodnie z zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2020 r. dziekani
zobowiązani są przeprowadzić zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego dla studentów
I roku studiów.
2. Zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego należy zorganizować w okresie od 1 do 15
października 2020 r.
3. W zajęciach przygotowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą również uczestniczyć studenci
wyższych lat studiów.
§2
1. Zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego mogą zostać przeprowadzone w formie
stacjonarnej w siedzibie uczelni lub w formie zdalnej.
2. O formie przeprowadzenia zajęć przygotowawczych do kształcenia zdalnego decyduje dziekan.
§3
Prowadzenie zajęć przygotowawczych w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni wymaga zachowania
reżimu sanitarnego z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
§4
Realizacja na UAM kształcenia zdalnego odbywa się z wykorzystaniem następujących technologii
informatycznych:
1) aplikacji Microsoft Teams (MS Teams) służącej m.in. do: prowadzenia zajęć w czasie
rzeczywistym, prowadzenia konwersacji w postaci wideokonferencji i chatów (MS Teams jest
podstawowym narzędziem do komunikacji w trakcie kształcenia zdalnego);
2) platformy Moodle służącej m.in. do: dystrybucji materiałów wspierających zajęcia zdalne, do
pracy indywidualnej i grupowej oraz egzaminowania.
§5
Program zajęć przygotowawczych do kształcenia zdalnego powinien zawierać w szczególności
następujące tematy:
1) omówienie rodzajów prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w formie stacjonarnej
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2)

3)

4)

5)

6)

(wykład, ćwiczenia, laboratorium, konwersatorium, lektorat, seminarium, itd.);
omówienie możliwości realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w punkcie 1,
z wykorzystaniem technologii informatycznych określonych w § 4 i szczegółowo określonych
w Rekomendacji Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość (OWKO) dotyczącej
prowadzenia zajęć zdalnych na UAM z dnia 18 września 2020 r. Rekomendacje OWKO
stanowią załącznik do niniejszych Wytycznych.
zasady dostępu (logowania) studenta do MS Teams i Moodle oraz do innych systemów
informatycznych UAM dostępnych dla studentów (poczta studencka, Eduroam, usosweb,
itd.);
zaprezentowanie serwisu „Intranet Studenta” (https://student.amu.edu.pl) stworzonego
specjalnie, by ułatwić studentom przygotowanie się do kształcenia zdalnego. W Intranecie
Studenta umieszczono materiały i instrukcje przygotowujące do pracy z aplikacją MS Teams
i platformą Moodle oraz informacje o innych systemach informatycznych przeznaczonych dla
studentów;
zaprezentowanie aplikacji MS Teams – zaleca się wykorzystanie instruktażu przygotowanego
przez OWKO i dostępnego pod adresem:
https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_teams/;
zaprezentowanie platformy Moodle – zaleca się wykorzystanie instruktażu przygotowanego
przez OWKO i dostępnego pod adresem:
https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_moodle/.

§6
Instruktaże, o których mowa w § 5 pkt 5-6, zostały umieszczone w Intranecie Studenta w sekcji
„Student I roku” i są dostępne dla studentów po zalogowaniu.
§7
Postanowienia niniejszych wytycznych stosuje się odpowiednio do filii oraz dyrektorów filii.
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