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Drodzy Studenci,

Od momentu wznowienia kształcenia w formie online, Wasze zajęcia odbywały się w czasie

rzeczywistym i bezpośrednim kontakcie z wykładowcą oraz czasie nierzeczywistym, który oznaczal,że
pracowaliście samodzielnie na udostępnionych przez wykładowcę materiałach.

Zebraliśmy od Was wiele opinii, w których przekazywaliście nam informacje o tym, jakie rozwiązania.

w kształceniu zdalnym Wam się podobają, a które Waszym zdaniem się nie sprawdzają. Bardzo

uważanie analizujemy wszystkie wiadomości od Was oraz od Waszych wykładowców i na tej podstawie

nieustannie wdrażamy usprawnienia w organizacji kształcenia zdalnego.

Mając na uwadze Wasze głosy wprowadzamy zmianę, o którą prosiliście - wszystkie zajęcia będą
prowadzone w czasie rzeczywistym - zamiana wchodzi w życie 15 kwietnia 2O2O r, Oznacza to, że

zajęcia będą prowadzone w formie ,,live" a jeśli będziecie pracować nad zadaniami powierzonymi przez

wykładowcę samodzielnie, to wykładowca będzie dla Was dostępny i będziecie mogli się z nim

konsultować na bieżąco.

W związku z powyższym od 15 kwietnia 2O2O r. będą obowiązywać nowe statusy dla form pracy

zdalnej, które pojawią się w Waszym planie zajęć w Extranecie i zastąpią dotychczasowe oznaczenia.

Będą dostępne tylko trzy formy zajęć:

a) MS Teams - zajęcia prowadzone w MS Teams z możliwością dodatkowego
wykorzystywania w trakcie zajęć innych aplikacji z pakietu Microsoft Office 365. Kod
dołączenia do zajęć będzie podany w Extranecie na planie zajęć w polu ,,uwagi" do danych
zajęć.

b) Moodle - zajęcia na platformie Moodle. Link do kursu będzie podany w Extranecie na
planie zajęć w polu ,,uwagi" do danych zajęć.

c) E-mail - zajęcia w bezpośrednim kontakcie mailowym. Ta forma przewidziana jest
wyłącznie dla prowadzenia seminarium dyplomowego, technicznego projektu
nowatorskiego oraz seminarium magisterskiego.

Zajęcia prowadzone w zdalnych laboratoriach VDt będą obywać się jak dotychczas - wykładowca
najpierw udostępni zespół na MS Teams (kod btoędzie podany w Extranecie na planie zajęć w polu

,,uwagi" do danych zajęć) a następnie będzie informować o dostępnie do wirtualnych maszyn (VDl).

Dodatkowo, aby polepszyć organizację zajęć i usprawnić komunikację pomiędzy wykładowcami i
studentami, dodaliśmy do planu zajęć w Extranecie nową funkcjonalność. Wykładowcy będą
samodzielnie wprowadzać w polu ,,uwagi" wpisy dotyczące organizacji zajęć np. linki do kursów na
Moodle czy kody do MS Teams. Dzięki temu kluczowe informacje o zajęciach dostępne będą na
bieżąco w jednym miejscu i dla wszystkich ich uczestników. Ponadto wykładowca będzie mógł w
porozumieniu z całą trupą studentów ustalić inne formy komunikacji wspierające przebieg zajęć.
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