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Komunikat nr 6/2022  

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2022 r.  

 

w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w 

Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2022/2023  

 

Na podstawie § 1 pkt. 4 Uchwały nr 1110 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 

25 maja 2011 r., w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzenia 

nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 29 września 2022 r. w sprawie prowadzenia 

zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni w Uniwersytecie w 

Białymstoku, postanawiam, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. W okresie od 1 października do 22 grudnia 2022 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się w 

siedzibie uczelni.  

2. W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 zajęcia dydaktyczne prowadzone są z 

wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu wskazanych przez Rektora 

środków komunikacji elektronicznej w formie synchronicznej, tj. zajęć prowadzonych w 

czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie ze 

szczegółowym rozkładem zajęć, w ramach których doktoranci mogą wypowiadać się w ich 

toku, jako zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich.  

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, bez względu na ich formę, zapewnia osiągnięcie 

wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów dla danych zajęć.  
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§ 2 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość składa 

Dyrektorowi w terminie do 14 października 2022 r. wniosek według wzoru (Załącznik 1), 

zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.  

2. Nauczyciel prowadzący przedmiot realizowany z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość dokonuje niezbędnych zmian w sylabusie przedmiotu, nie później 

niż do 21 października 2022 r.  

 

§ 3 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się jest przeprowadzana w siedzibie uczelni, z 

zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się może być przeprowadzana poza siedzibą 

uczelni, jeśli ponad 50% zajęć danego przedmiotu zrealizowano z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Do weryfikacji osiągniętych efektów w tym przypadku 

wykorzystuje się wskazaną przez Rektora platformę edukacyjną  

 

§ 4 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  

Uniwersytetu w Białymstoku  

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB 

 

 


