
KOMUNIKAT 2/2021 

Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 15.02.2021 wprowadzający 

 
aktualizację i uzupełnienie szczegółowej instrukcji prowadzenia archiwizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i 

technik komunikacji na odległość oraz metod hybrydowych w semestrze zimowym/letnim 2020-2021. 

 

§1. Komunikat 2/2021 Dziekana Wydziału Chemii UWr. wprowadzany jest w oparciu i zgodnie z 

poniższymi aktami prawnymi:  

a) Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

b) Komunikat Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

c) Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

d) Komunikat Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

e) Komunikat Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

§2. Zgodnie z Komunikatem Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

wprowadza się wzór dokumentu pod nazwą: Wykaz Lokalizacji Dokumentów Procesu 

Dydaktycznego (WLDPD), jako Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu. Załącznik Nr 1 

zostanie również przygotowany i przesłany w edytowalnej wersji elektronicznej.   

 

§3. Obowiązkiem Prowadzącego i/lub Współprowadzącego zajęcia dydaktyczne będzie 

przygotowanie WLDPD po każdym zakończonym semestrze zajęć dla każdego z prowadzonych 

i/lub współprowadzonych przedmiotów. Wykaz lokalizacji dokumentów dotyczy zarówno 

dokumentów zdalnych jak i przechowywanych w wersji papierowej w teczce przedmiotu. WLDPD 

będzie wykorzystany przez Koordynatora Wydziałowego w procesie akredytacji prowadzonej przez 

PKA. 

 

§4. Koordynator Wydziałowy procesu oceny PKA, proponowany przez Dziekana jest wyznaczany 

przez JM Rektora po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny 

programowej. 

 

§5. Wypełniony Załącznik Nr 1 zwany dalej WLDPD należy złożyć w Dziekanacie w formie 

papierowej do 14 dni od zakończenia danego semestru, zgodnie z organizacją roku akademickiego. 

Należy również złożyć podpis na imiennej liście protokołu przekazania dokumentu. Protokół 

przekazania WLDPD przygotują pracownicy Dziekanatu.  

 

§6. W przypadku semestru zimowego 2020/21 wyjątkowo WLDPD należy złożyć do Dziekanatu 

do dnia 15.03.2021. 
 

§7. Uwagi końcowe. 

 

1. Wszelkie pytania natury technicznej Pracownicy mogą kierować do członków Zespołu ds. 

zdalnego nauczania i e-learningu, który od września 2020 zajmuje się organizacją i wsparciem 

zdalnego nauczania na Wydziale Chemii UWr. 

2. Wszelkie pytania natury prawnej dotyczącej aspektów nauczania zdalnego i hybrydowego 

Pracownicy mogą kierować do prodziekana ds. studenckich. 

3. Proszę nie kasować i nie używać ponownie zespołów Teams. 

 

§8. Przepisy wchodzą w życie z dniem podpisania.  

 

 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. 



Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

Wykaz Lokalizacji Dokumentów Procesu Dydaktycznego (WLDPD) 

oraz dokumentacja przebiegu zajęć i weryfikacji efektów uczenia się. 

Wydział Chemii UWr. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………   

Nazwa przedmiotu:………………………………………………………………………………….. 
Kod USOS przedmiotu:……………………………………………………………………………... 

Semestr:………………………………………………………………………………………………. 

Rok akademicki:……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

1. Informacje o formie prowadzenia zajęć: 

 Zajęcia prowadzone w sposób: 
*)

 

- stacjonarny (S) 

- zdalny synchroniczny/asynchroniczny (ZS/ZAS) 

- hybrydowy (H) 

Wykład  

Seminarium  

Laboratorium  

 

 

 

2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia zajęć i weryfikacji efektów uczenia się: 

 Metoda weryfikacji: 
*)

 

 

 

Sposób przeprowadzenia 

(zdalny/stacjonarny) 

(Z/S) 

Lokalizacja materiałów z zajęć i etapu weryfikacji 

efektów uczenia się: 
*)

 

 

(teczka przedmiotu, E-EDU, OneDrive prowadzące-

go zajęcia, Teams, Forms, TestPortal, Stream, repo-

zytorium,  itp.)
**)

 

Wykład   

Seminarium   

Laboratorium   

 

 

 

 

 
*)

 Proszę wybrać z dostępnych poniżej. 
**)

 Można wskazać kilka lokalizacji. 

 
***)

 Proszę podpisać w Dziekanacie protokołu przekazania WLDPD. 
****)

 Proszę nie kasować i nie używać ponownie zespołów Teams. 


