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Uchwała 19/S/2021 r. 

Senatu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie : zmiany Regulaminu studiów w Małopolskiej Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Tarnowie stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu MWSE 

nr 5/S/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów w 

Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. 

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.478) oraz § 11 ust.1 pkt 1 

Statutu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie , Senat 

MWSE uchwala co następuje: 

§1 

W Regulaminie studiów w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej 

w Tarnowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu MWSE w Tarnowie 

nr 5/S/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., dodaje się rozdział III o 

następującym brzmieniu: 

1.  „III. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – e-

learning 

 

§11 

1. Realizacja zajęć w formie e-learningu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez 

wykorzystanie uczelnianej platformy e-learningowej MOODLE oraz aplikacji MS 

TEAMS. 

2. Poprzez nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(e-learning) rozumie się prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu infrastruktury i 

oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję 

między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.  

3. Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w procesie 

kształcenia na odległość stanowi własność Uczelni bądź udostępniane jest przez 

licencjonowanego usługodawcę, przy wykorzystaniu technologii webcast. 

4. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ma formę 

webinarium, wykorzystującego takie narzędzia jak: transmisja głosu, transmisja 

wideo, pokaz slajdów i prezentacji, udostępnianie plików, udostępnianie testów.  

5. Podstawowymi składowymi kursu e-learningowego są:  
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1) karta informacyjna kursu, zawierająca: nazwę przedmiotu, liczbę godzin, 

warunki zaliczenia, formę zajęć, literaturę, 

2) materiały dydaktyczne umieszczane w formie elektronicznej na 

platformie. 

§12 

1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość  przy spełnieniu wymagań określonych przepisami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27 września 2018 

r. w sprawie studiów (tekst jednolity Dz.U. z 2021., poz. 661). 

2. Nauczyciel akademicki realizując zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość odpowiada za treści merytoryczne zawarte w 

materiałach do tych zajęć oraz ich prawidłowe przeprowadzenie.  

3. Obowiązki nauczyciela akademickiego realizującego zajęcia w formie e-

learningu: 

1) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kierownikowi Katedry 

materiałów dydaktycznych: w semestrze zimowym – do 10 października;  

w semestrze letnim – do 15 lutego. 

2) Założenie zespołu dla każdej grupy studentów w ramach danego 

przedmiotu (modułu) i nadanie harmonogramu zajęć.  

3) Umieszczanie materiałów dla studentów na kursie, w terminie najpóźniej  

1 tygodnia przed terminem zajęć przewidzianym w harmonogramie. 

4) W ramach prowadzenia zajęć w formie e-learningu nauczyciel akademicki 

powinien:   

a) Monitorować aktywność studentów na platformie e-learningowej, 

b) Tworzyć  fora dyskusyjne  oraz moderować  dyskusje na forach, 

c) Zapewniać  studentom materiały dydaktyczne  niezbędne do 

realizacji programu studiów, 

d) Prowadzić merytoryczne  dyskusje  ze studentami, korygować błędy, 

komentowania wypowiedzi studentów w ramach konsultacji (w 

czasie przeznaczonym na realizację programu kształcenia), 

e) Informować  studentów o formie zaliczenia zajęć z przedmiotu, 

prowadzonego  na platformie e-learningowej, 

f) Udzielać  możliwie szybkich odpowiedzi na pytania studentów, 

g) Dbać o poszanowanie praw autorskich w związku z treścią 

udostępnianych materiałów dydaktycznych, niezbędnych do 

prowadzenia zajęć w formie e-learningu, 
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h) Podejmować przewidzianych w przepisach działań wobec studentów, 

którzy dopuścili się naruszenia praw autorskich, w tym plagiatu, 

oraz przeciwdziałania takim praktykom wśród studentów, 

i) Motywować  studentów do aktywnej pracy, 

j) Umożliwić studentom osobistych konsultacji w siedzibie Uczelni; 

5) Prowadzący  kształcenie na odległość  jest zobowiązany  do 

dokumentowania efektów uczenia się. 

6) Prowadzący zajęcia jest zobowiązany udokumentować realizację zajęć za 

pomocą narzędzi dostępnych w aplikacji MS TEAMS, np. lista obecności, 

zapis dyskusji na kanale zespołu, zadania.  

4. Zasady pracy studenta. 

Student biorący udział w e-kursie ma obowiązek: 

1) aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na platformie e-

learningowej, 

2) zapoznać się z umieszczonymi na platformie e-learningowej materiałami 

dydaktycznymi, 

3) wykonywać samodzielnie przewidziane w e-kursach testy, zadania i inne 

formy sprawdzania wiedzy, 

4) brać samodzielnie aktywny udział w dyskusjach na forum, 

5) rozliczać się z wykonywanych przez siebie prac i aktywności w terminach 

ustalonych przez prowadzącego. 

                                  §13 

Prawa autorskie. 

1. Prawem autorskim chronione są wszystkie materiały udostępniane na 

platformie, za wyjątkiem sytuacji, w których wskazano, że jest inaczej. 

2. Wszelkie zasoby udostępnione na platformie, o ile nie zostało podane inaczej, 

można wykorzystywać wyłącznie na użytek własny Uczelni w celach 

edukacyjnych. 

3. Wykorzystanie materiałów wchodzących w skład kursu e-learningowego do 

celów innych niż podane w pkt 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody jego 

autora. 

4. Odpowiedzialność wynikająca z prawa autorskiego w związku z publikowaniem 

na platformie kursów e-learningowych i innych materiałów w formie 

elektronicznej spoczywa na ich autorze. 

                                   §14 
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1. Zajęcia prowadzone w formie kształcenia na odległość podlegają hospitacjom na 

zasadach obowiązujących w Uczelni. 

2. Kontrola realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość jest realizowana 

poprzez logi wykorzystania aplikacji MS TEAMS z panelu administracyjnego.   

3. Zasady uczestnictwa studentów w webinariach i rozliczania obecności ustalają  

w ramach poszczególnych przedmiotów nauczyciele akademiccy.  

4. Przeprowadzenie egzaminów końcowych w ramach zajęć e-learningowych 

odbywa się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) realizowanej w siedzibie Uczelni 

w terminach sesji egzaminacyjnej. W przypadku zaliczeń z przedmiotów do 

wyboru -  forma powinna być zgodna z określoną w karcie przedmiotu”. 

 

2. Następujące po rozdziale III numeracje rozdziałów i paragrafów przyjmują 

nową kolejność.  

§2 

1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu studiów w Małopolskiej Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, uchwalonego przez Senat MWSE 

w Tarnowie Uchwałą nr 5/S/209 z dnia 12 kwietnia 2019 r., uwzględniający 

zmiany wprowadzone do Regulaminu  niniejszą Uchwałą.  

2. Tekst jednolity Regulaminu studiów, o którym mowa w ust.1 stanowi 

załącznik do niniejszej  Uchwały. 

§3 

1.Zmiany do Regulaminu studiów, o których mowa w §1 wchodzą w życie 

z dniem 1 października 2022 r. 

2. Tekst jednolity Regulaminu studiów, o którym mowa w §2 obowiązuje od 

dnia 1 października 2022 r. 

 

 

 

                                                     


