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Uchwała nr 73/2014 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 14 listopada 2014 roku 

w sprawie sprawozdanie z działań kształcenia na odległość (e-learningowych) na 

Wydziale Biologii UG i plan działań na nadchodzące 2 lata 

 

 

Rada Wydziału Biologii przyjęła sprawozdanie z działań kształcenia na odległość (e-

learningowych) na Wydziale Biologii UG i plan działań na nadchodzące 2 lata. 

Wynik głosowania tajnego: 62 uprawnionych, 32 głosujących, 30 głosów „tak”, 0 

głosów „nie”, 2 głosy „wstrzymujący się”. 

Dziekan Wydziału Biologii 

         /-/ 

               prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 
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Załącznik do uchwała nr 73/2014 Rady Wydziału Biologii 

z dnia 14 listopada 2014 roku 

SPRAWOZDANIE ZE STANU E-LEARNINGU NA WYDZIALE BIOLOGII UG  

Wydział Wspomagające Częściowo zast. Całościowo zast. Testowe Realizacja Razem 

Biologii 39 4 5 4 1 53 

Na platformie e-learningu istnieją 53 "założone" kursy z 10 Katedr Wydziału Biologii.  

Z tego ok. 75% (39)  kursów to kursy wspomagające odbywające się zajęcia dydaktyczne - w formie dodatkowym 

materiałów do zajęć, skryptów, dodatkowych źródeł informacji itp.   

     - w tym ok. 50%  to kursy testowe lub planowane bez zawartości materiałów; 

     - kursy z materiałami – to głównie kursy z Technologii informacyjnych dla studentów Biologii. 

Dodatkowo: 

– 3 fora dyskusyjne studenckich kół naukowych; 

– 1 forum dyskusyjne Dydaktyki Akademickiej; 

– 1 - materiały dotyczące sesji popularnonaukowych; 

– materiały informacyjne Dziekanatu dla studentów. 

KURSY CAŁOŚCIOWO ZASTĘPUJĄCE: 

- kurs dla kadry dydaktycznej UG na temat przygotowania i obsługi kursów e-learningowych przygotowany przez p. Anne 

Kot z Dziekanatu,  

- kursy ogólnouczelniane - BHP, Biblioteczny itp.; 

- do tej pory był 1 kurs z modułem 3 wykładów do zrealizowania – "Bioterroryzm" dr A.-K. Kaczorowskiej, ale właśnie 

wypadł z oferty. 

Podsumowanie:  

- platforma e-learningowa na Wydziale jest wykorzystywana jako użyteczne narzędzie do umieszczania materiałów 

pomocniczych dla studentów, albo do kursów wspomagających istniejące kursy praktyczne. 

PLAN DZIAŁAŃ e-learningowych na Wydziale Biologii na lata 2014/2015 i 2015/2016  

 

1. Promowanie wykorzystania platformy e-learningowej przez wykładowców Wydziału do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych.  

2. Zachęcanie pracowników Wydziału do korzystania z kursów przygotowujących do korzystania z platformy e-learningowej.  

3. Zwiększenie wykorzystania platformy e-learningowej do publikowania materiałów wspomagających do prowadzonych 

kursów.  
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4. Otwarcie Wydziału na współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie współpracy w projektach z 

wykorzystaniem  e-learningu 

(na przykład wykorzystanie istniejącej Platformy Edukacyjnej UG np. dla przyrodniczych gier edukacyjnych, stworzonych np. 

przez organizacje pozarządowe we współpracy z Wydziałem)  


