
Ustalenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w sprawie wprowadzenia formy kształcenia na

odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia

COVID-19

1. Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zarządzenia 

wewnętrznego  Nr R.021.1.27.2020 Rektora UJD w sprawie wprowadzenia procedur  

dotyczących kształcenia na odległość Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wprowadza 

formy nauczania zdalnego dla studentów objętych obligatoryjnymi zajęciami wychowania 

fizycznego oraz zajęciami w ramach przedmiotu swobodnego wyboru.

2. Na stronie internetowej www.swfis.ujd.edu.pl  w zakładce Dydaktyka została utworzona 

podstrona o nazwie Kształcenie na odległość, która zawiera ogólne wytyczne przeznaczone 

dla pracowników SWFiS i studentów, takie jak rekomendacje ministerialne, regulacje 

ogólnouczelniane oraz ustalenia wewnętrzne jednostki. Nadzór nad podstroną dotyczącą 

kształcenia na odległość pełni zastępca dyrektora SWFiS.

3. Szczegółowe informacje dla studentów dotyczące przebiegu kształcenia na odległość są na 

bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej: www.swfis.ujd.edu.pl - w 

wydarzeniach oraz w zakładce bocznej: ogłoszenia dla studentów. Za udostępnianie 

informacji studentom odpowiedzialny jest zastępca dyrektora SWFiS.

4. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

enauka.ujd.edu.pl,  poczty USOSmail w USOSweb,  poczty elektronicznej UJD oraz innych 

kontaktów elektronicznych. Nauczyciele akademiccy mają prawo do wyboru narzędzi 

wspierających proces kształcenia studentów.

5. W przypadku zajęć, które nie mają formy kursu e-learningowego nauczyciele akademiccy 

zapewniają studentom kontakt elektroniczny w godzinach zaplanowanych zajęć i konsultacji. 

6. Nauczyciele akademiccy SWFiS przygotowują i udostępniają materiały dydaktyczne oraz inne 

aktywności i zadania w formie cyfrowej, a następnie regularnie monitorują pracę studentów, 

a informacje zwrotne przesyłają i odbierają drogą elektroniczną. 

7. Dyrektor SWFiS monitoruje materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli 

akademickich umieszczone na platformie enauka.ujd.edu.pl lub przesyłane drogą 

elektroniczną. Pracownicy na wniosek dyrektora SWFiS umożliwiają dostęp do materiałów 

dydaktycznych oraz informacji zwrotnych, wysyłając raz w tygodniu pocztą elektroniczną 

podsumowanie zrealizowanych w formie zdalnej zajęć oraz aktywności studentów.   

8. Zbiorcze wyniki monitorowania oraz analiza realizacji kształcenia na odległość zostaną  

przygotowane po zakończeniu semestru przez dyrektora SWFiS i przekazane do prorektora 

ds. studenckich.

9. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do gromadzenia materiałów dydaktycznych i 

informacji zwrotnych oraz zapisywania ich na uczelnianej platformie enauka.ujd.edu.pl lub 

archiwizowania indywidualnie w postaci plików elektronicznych na nośnikach trwałych.  

10. Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych 

organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach 

określonych przez nauczyciela akademickiego zgodnie z Regulaminem Studiów.

11. Powyższe ustalenia nie obowiązują studentów kierunków: Fizjoterapia, Turystyka i rekreacja, 

Psychoprofilaktyka, Pielęgniarstwo i Praca socjalna, dla których realizacja obligatoryjnych 

zajęć wychowania fizycznego w roku akademickim 2019/20 nie została zlecona do SWFiS.
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