Zarządzenie Nr 5212020

Rektora państwowej wyższej szkoĘ zawodowej w koszalinie

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie obowiązkowego szkolenią z obsługi platformy Moodle
w celach dydakĘcznych

lrja pocistarł,ie art, 23 lv związktt z art. 51 tlst. 1 i art. 67 i-tst, zł Ustarv}, z dnia2O lipca 2018 r.
Pralvt'l o szl<olrlict\Ą'ie lvl,zszvnl i natlce (t,,i" Dz. I}, z,202{\ f.,
i]oz. 85) oraz li,ozpcrząclzenia

N'Iinistra ]{aulri i Szltolrlictu,ir \\'l,zszeg{} z rlnia 21 nla_jir 2020 r. lv sprarvie".rur,ror,.gn
ogr;tniczeIria linkc.ionorłirnia niektorvch prlcltrricltotł szkillrrictwn \,\,\1zszego i naLlki w
ziviązku z zapobiegattiem. plzecirvdziałanieni i z,walczałiern C]()ViD-19 (Dz.. Lj. z2()ż0 r."
Poz. 9i i ) tlraz w- zlr'iązktt z, zarz,ądzeniem ]\*l, ż5 l202a Rcktora Państwtlrvej W,vzsze,i Szkoł_v
Zawodowei w Koszalinię z dllia 2ż maja 2a20 r. w sprawie ograniczenia lunkcjolrowania
Państwowej W,vzszej Szkoł_v Zanodowej rv Koszalinte zauądztt się, co następtrje:

§1

W celu

maksymalizacji efektów kształcenia na odległośćzobowiązuje się nauczycieli
akademickich i inne osoby niebędące nauczycielami akademickimi prowadzące zajęcia
dYdaktyczne do odbycia obowiązkowego szkolenia z obsługi platformy Moodle w celach
dydaktycznych.

§2

1.

Szkolenie, o którym mowa w § 1, jest realizowane w formie zajęć stacjonarnych"
w wYmiarze co najmniej czterech godzin dydaktycznych i kończy się zad,anięm
erł,aluacyjnym.

2.

DoPuszcza

3.

pozltywnego wykonania zadania ewaluacyj nego.
Program szkolenia określa:
1) zńącznik nr 1 do niniejszego zatządzenla:,,Instrukcja obsługi platformy Moodle dla

się mozliwośc zaliczenia szkolenia

potrzeb zdalnego nauczania",

4.
5.

eksternistycznie pod warunkiem

2) załącznlk nr 2 do niniejszego zarządzenla: .,Instrukcja zamieszczania materiałów
dydaktycznych na platformie Moodle".
Odbycie szkolenia zostaje potwierdzone oświadczeniem uczestnika szkolenia. które
stanowi załącznlk nr 3 do niniejszego zarządzenta.
Terminy szkolenia określa załącznlknr 4 do niniejszego zarządzenta.

§3

Udział w szkoleniu i jego wynik zostaną uwzględnione w ocenie okresowej nauczyciela
akademickiego.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Współpracy
prorektorowi ds. Nauczania i studentów.

§5
Zarządzente wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1r
i,ańs

T

zej

Kuriątą

i

Rozwoju oraz

