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K O M U N I K A T 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

          z dnia 14 października 2014 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. technik i metod kształcenia na odległość 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

Z dniem 15 października 2014 r. powołuje się Zespół ds. technik i metod 
kształcenia na odległość w składzie: 
 
Przewodniczący: dr Stefan Nowicki – Wydział Filologiczny 
 
Członkowie:  inż. Damian Domański – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
   dr Bożena Futoma-Kołoch – Wydział Nauk Biologicznych 
 
   Karol Greinert – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
   dr Jacek Karpiński – Wydział Filologiczny 
 
   mgr Lidia Konieczka – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
 
   dr hab. Anna Krasowska – Wydział Biotechnologii 
 
   dr hab. Alicja Krzemińska – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 
       Środowiska 
 
   dr Edward Łazor – Dział Usług Informatycznych 
 
   dr Iwona Mróz – Wydział Fizyki i Astronomii 
 
   dr Jarosław Panek – Wydział Chemii 
 
   mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka 
 
   mgr inż. Beata Rogowska – Dział Nauczania 
 
   dr Paweł Rychlikowski – Wydział Matematyki i Informatyki 
 
   dr hab. Witold Srokosz – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
   dr hab. Joanna Wojdon, prof. nadzw. UWr – Wydział Nauk 
        Historycznych i Pedagogicznych 
 
   mgr inż. Monika Zielonka – Dział Informatycznych Systemów  
               Obsługi Studiów. 
 
 
Zadaniem  Zespołu jest przygotowanie rekomendacji dotyczących w szczególności: 
 

1) rozwiązań technicznych i zasobów niezbędnych do uruchomienia platformy do 
kształcenia na odległość (rodzaj oprogramowania, witryna internetowa, zasoby 
serwerowe, personel techniczny);  

2)  narzędzi technicznych niezbędnych do tworzenia materiałów dydaktycznych 
wykorzystywanych przy kształceniu na odległość (rodzaje urządzeń, rodzaje 
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oprogramowania, w szczególności: graficznego, służącego do tworzenia i obróbki 
materiałów audio i wideo oraz konwertującego  materiały dydaktyczne do formatu 
scorm); 

3) prawnych rozwiązań systemowych, ogólnouniwersyteckich związanych z  
prowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia 
na odległość oraz uczestniczeniem w takich zajęciach; 

4) rodzajów materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia na 
odległość  (graficzne, tekstowe, multimedialne); 

5) form weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia na 
odległość;   

6) zasad finansowania nauczania na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim oraz 
źródeł pozyskiwania środków  finansowych na jego rozwój; 

7) zasad wynagradzania autorów materiałów dydaktycznych oraz osób prowadzących 
kształcenie na odległość. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 


