Zarządzenie nr 24/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 23 maja 2020 r.
dotyczące form weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w sesji letniej
w roku akademickim 2019/2020.
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875)
oraz utrzymaniem na ich podstawie realizacji programów kształcenia z wykorzystaniem technik i
metod kształcenia na odległość, a także weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technik
i metod kształcenia na odległość, dla sesji letniej roku akademickiego 2019/20
Rektor WSZiB w Poznaniu postanawia:
1. Weryfikacja efektów uczenia się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
w przypadku wykładów może być dokonywana w jednej z poniższych form :
a) Weryfikacja odbywać się może w formie pracy pisemnej na zadany przez wykładowcę temat.
W takim wypadku student przesyła na uczelnianą skrzynkę mailową wykładowcy pracę, która
jest podstawą oceny. Wykładowca gromadzi wszystkie prace w formie elektronicznej,
przykładowe prace z różnymi ocenami drukuje i wraz z protokołem ocen składa w
dziekanacie.
b) Weryfikacja odbywać się może w formie testu na platformie Moodle. Wykładowca ustala
zestaw 30 pytań z przedmiotu, w formie zamkniętej, jednokrotnego wyboru, i ustala czas na
wykonanie zadania.
c) Zasady przeprowadzania testu na platformie Moodle:


logowanie na platformę Moodle i dostęp do testu zabezpieczone są unikalnym hasłem,
do którego ma dostęp tylko student;



test jest uruchomiony w określonym czasie dla wszystkich studentów równocześnie,
a czas jego rozwiązania jest możliwie krótki, dostosowany do odpowiedzi w oparciu o
wiedzę studenta;



jeden test uruchamiany jest tylko raz, ograniczona jest możliwość późniejszego podejścia
do tego samego testu;



test programowany jest w taki sposób, by pytania były losowane indywidualnie dla
każdego studenta (pobierane z większej bazy pytań), a kolejność odpowiedzi zmienia się
przy każdym losowaniu (randomizacja pytań);



całkowicie ograniczona jest możliwość kopiowania treści z i do tekstu



test pojawia się na pełnym ekranie (ekran pop-up zabezpieczony przez JavaScript), który
zakrywa wszystkie inne okna, nie ma możliwości wykorzystywania elementów sterujących
nawigacją.

2. Weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w
przypadku warsztatów, ćwiczeń i projektów może być dokonywana w jednej z poniższych
form:
a) Weryfikacja może odbywać się w formie zadań/prezentacji wykonywanych przez studenta lub
grupę studentów w czasie zajęć realizowanych online. Wykładowca w takim wypadku wysyła
elektronicznie do dziekanatu tematy zadań i kryteria oceny prezentacji lub zadań wraz z
protokołem ocen.
b) Weryfikacja może odbywać się w formie ustnej. W takim wypadku zarówno wykładowca, jak
i student mają włączoną kamerę i mikrofon, zaliczenie odbywa się online w czasie
rzeczywistym. Wykładowca po zaliczeniu wysyła elektronicznie do dziekanatu listę pytań i
protokół z ocenami.
c) Weryfikacja może mieć miejsce na podstawie pracy pisemnej przygotowanej przez studenta
na zadany przez wykładowcę temat. Student przesyła wówczas na uczelnianą skrzynkę
mailową wykładowcy pracę, która jest podstawą oceny. Wykładowca gromadzi wszystkie
prace w formie elektronicznej, przykładowe prace z różnymi ocenami i wraz z protokołem
ocen przesyła do dziekanatu elektronicznie.
d) Studenci i słuchacze zostają poinformowani o formie weryfikacji efektów kształcenia z
każdego przedmiotu przez wykładowcę na wcześniejszych zajęciach oraz informacja o formie
zaliczenia zamieszczona zostaje na platformie Moodle dostępnej wszystkim studentom i
słuchaczom.

z upoważnienia Rektora WSZiB w Poznaniu
prof. WSZiB dr. Ryszarda Groszaka

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
Prorektor WSZiB w Poznaniu

