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ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu  
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 
uchwały Senatu AGH Nr 179/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych dla 
rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów 
pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby 
zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188 poz. 1347 z późn. zm.), zarządzam co następuje:  

§ 1 
Przepisy ogólne 

1. E-learning to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi.  
2. Zajęcia prowadzone metodą e-learningu mogą stanowić wsparcie dla innych metod 

kształcenia w ramach prowadzonych w AGH zajęć dydaktycznych. 
3. Zajęcia e-learningowe mogą prowadzić nauczyciele akademiccy przygotowani do 

wykorzystania tej metody kształcenia.  
4. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
(e-learningu), nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych 
określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz 
poziomów kształcenia.  

5. Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPEL) jest narzędziem do wspomagania 
tworzenia i prowadzenia zajęć metodą e-learningu.  

6. Zajęcia prowadzone metodą e-learningu zatwierdza Dziekan Wydziału, po pozytywnej 
opinii Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

7. Nadzór nad prowadzeniem zajęć metodą e-learningu sprawuje  
Prorektor ds. Kształcenia. 

§ 2 
Centrum e-Learningu 

1. Jednostką odpowiedzialną za wspieranie rozwoju e-learningu w Uczelni jest Centrum  
e-Learningu AGH (CeL).   

2. Szczegółowy zakres zadań Centrum e-Learningu określa jego Regulamin.  

§ 3 
E-learning w AGH 

1. Warunkiem prowadzenia zajęć metodą e-learningu jest ukończenie przez nauczyciela 
akademickiego szkolenia w zakresie podstaw e-learningu i obsługi UPEL w wymiarze  
10 godzin, przeprowadzonego przez CeL w formie mieszanej: 2 godziny bezpośredniego 
spotkania i 8 godzin pracy online. Ukończenie szkolenia potwierdzone jest certyfikatem 
wydawanym przez CeL. 

2. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia metodą e-learningu, przed ich 
rozpoczęciem, zobowiązany jest przedłożyć certyfikat uprawniający do ich prowadzenia, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Szkolenie dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
organizowane jest on-line przez CeL. 

4. Zajęcia prowadzone metodą e-learningu są prowadzone z wykorzystywaniem UPEL. 
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5. Nauczyciel akademicki może przeprowadzać nie więcej niż 25% konsultacji i dyżurów 
dla studentów w środowisku online. O terminach takich konsultacji należy informować 
studentów z wyprzedzeniem.  

6. Za zakładanie kont użytkowników na obszarach wydziałowych i nadawanie 
odpowiednich uprawnień odpowiedzialni są Administratorzy Wydziałowi, wyznaczani 
przez Dziekanów.  

§ 4 
Przepisy przejściowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
2. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia zajęć w formie e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie.  

 
 
 
 

 
R E K T O R 

 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


