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Załącznik nr 2 

INSTRUKCJA ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA PLATFORMIE MOODLE 

W PWSZ w KOSZALINIE  

Poniższa instrukcja stanowi materiał pomocniczy dotyczący zasad zamieszczania i opisu 
materiałów na platformie Moodle przez nauczycieli akademickich w PWSZ w Koszalinie.  
Celem poniższej instrukcji jest ujednolicenie zamieszczanych treści materiałów oraz 
zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów dydaktycznych i zajęć prowadzonych za 
pośrednictwem platformy Moodle. 

Instrukcja zamieszania materiałów na platformie Moodle odnosi się do kolejnych sekcji na 

Platformie, które uzupełnia nauczyciel akademicki w ramach prowadzonego przedmiotu. 

 

I SEKCJA FORUM AKTYWNOŚCI 

1. Forum aktywności – w tej sekcji należy dokonać opisu realizowanego 
przedmiotu wg proponowanego wzoru poniżej: 

Np. 
Przedmiot: doradztwo zawodowe - opis realizacji przedmiotu 
1. Przedmiot: doradztwo zawodowe 
2. Wymiar godzin realizowanych na platformie Moodle: 
wykład/ćwiczenia/seminarium/zajęcia praktyczne 
 

wykład: 15 godz. 

ćwiczenia: 30 godz.  
zajęcia praktyczne: 15 godz. 
seminarium:- 

 
4.  Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną 
 
 
Przykładowy zrzut ekranu: 
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II SEKCJE TEMATYCZNE 

2. Każda nowa sekcja w tytule powinna zawierać informacje na temat formy 

zajęć tj.: wykład/ćwiczenia/seminarium/zajęcia praktyczne oraz kolejną 
numerację tematu zajęć w ramach danej formy zajęć. 

 
Przykładowy zrzut ekranu: 
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3. Opis realizacji tematu zajęć w sekcji.  
Każda nowa sekcja dotycząca kolejnego wykładu/ćwiczeń/seminarium/zajęć 
praktycznych powinna w opisie zawierać następujące informacje: 

1. Data planowanych zajęć w trybie stacjonarnym (wg planu):   

2. Liczba godzin zajęć łącznie:  

3. Materiał wykładowy/ćwiczeń/seminarium/zajęć praktycznych: właściwe 

podkreśl 

Np. : 

 Plik zawierający autorską prezentację materiału nauczyciela akademickiego 

dot. wykładu/ ćwiczeń/seminarium/zajęć praktycznych w formacie PowerPoint 

zapisana w PDF, 

 Link do strony internetowej do pozycji literaturowych, audiowizulanych (np. 

film) umieszczony za pośrednictwem przycisku „+Dodaj aktywność lub zasób” 

i wybrania opcji „Adres URL” z listy. Ze względu na prawa autorskie do 

materiałów źródłowych zaleca się wpisanie w nazwie lub opisie łącza noty 

bibliograficznej, 

 Plik zawierający ogólnodostępny materiał z literatury przedmiotu, 

audiowizualny lub np. autorskie nagranie materiału do zajęć. 

4. Opis realizacji tematu przez studenta: np. zapoznanie się z materiałem w formie 

prezentacji, zapisanie linku do pozycji literaturowej, itp. 

5. Forma realizacji zajęć:  

Np.: pisemna (w formie prezentacji, pracy pisemnej, testu na platformie Moodle), 

ustna za pośrednictwem komunikatora Zoom, Google Meet. 

 

6. Ewaluacja (forma zaliczenia): pisemna, ustna za pośrednictwem komunikatora 

Zoom, Google Meet. 

7. Termin realizacji:   
 
 
Przykładowe zrzuty ekranu: 
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Uwaga: Przy korzystaniu z ogólnodostępnych materiałów innych autorów proszę zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie praw autorskich i umieszczanie stosownych not 

bibliograficznych i źródłowych. 


