INFORMACJA O ORGANIZACJI STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 – możliwe scenariusze realizacji studiów
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju, uczelnie wyższe
zobowiązane są do dostosowania form kształcenia do panującej sytuacji, ale równocześnie do zachowania
obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadawania kwalifikacji w toku studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty realizacji studiów i będziemy je uruchamiać w zależności
od wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1.

Scenariusz 1 – brak wprowadzonych nowych obostrzeń i brak nowego rozporządzenia o kształceniu
zdalnym.
Na ten moment uczelnie planują zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli prowadzić tzw. hybrydową
realizację toku studiów (blended learning). Nasi studenci odbywać będą zajęcia w systemie:
jeden zjazd zdalny (on-line) w miesiącu,
jeden zjazd stacjonarny w miesiącu – sobota i niedziela lub tylko sobota (przeprowadzony z zachowaniem
reżimu sanitarnego)
Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych do realizacji studiów kwalifikacyjnych w całości on-line
od października 2020. Rozporządzenie o zdalnym kształceniu obowiązuje do 30 września 2020. Po tym terminie
uczelnie wracają do realizacji studiów zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Standardów Kształcenia
Nauczycieli (z uwzględnieniem realizacji punktów ECTS i zajęć w bezpośrednim kontakcie).
Na czym polega nasze kształcenie hybrydowe (blended learning)?
wszyscy nasi studenci mają stały dostęp do materiałów zamieszczonych na profesjonalnej platformie
szkoleniowej,
w terminach zjazdów zdalnych odbywają się wykłady na żywo poprzez komunikatory prowadzone przez
wykładowców. Wykłady zostają zamieszczone też na platformie i można z nich korzystać przez 10 dni
po terminie zjazdu zdalnego,
nad realizacją kształcenia on-line dla każdego kierunku czuwa opiekun ds. kształcenia zdalnego (pomaga
słuchaczom, wspiera w razie problemów technicznych, jest do dyspozycji studentów przez cały czas trwania
studiów),
do dyspozycji studentów są także kontakty on-line z wykładowcami,
spotkania organizacyjne i informacyjne on-line (organizowane są w trakcie całego toku trwania studiów)
umożliwiają uczestniczenie w spotkaniach z koordynatorami studiów i innymi studentami z grupy. Pozwala
to na przedyskutowanie spraw, które są ważne dla słuchaczy.
na zjazdach stacjonarnych spotykamy się w sposób dostosowany do aktualnej sytuacji epidemicznej
i z uwzględnieniem wszystkich wytycznych reżimu sanitarnego.
Nie jesteście sami. J Wspieramy, czuwamy, dbamy o realizację programu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
-

Scenariusz 2 - pojawiają się nowe obostrzenia i wchodzą w życie wytyczne o konieczności kształcenia
zdalnego na studiach kwalifikacyjnych.
przechodzimy na realizację tylko zjazdów zdalnych (dwa razy w miesiącu),
dostosowujemy plan zajęć tak, aby najpierw realizować wszystkie wykłady, a części ćwiczeniowe przesunąć
na kolejne semestry.
realizujemy zjazdy w zaplanowanych wcześniej terminach (nie wprowadzamy żadnych zmian
w harmonogramie studiów),
wszystkie zajęcia on-line na żywo zamieszczamy również na platformie szkoleniowej,
zachowujemy kontakt ze studentami poprzez regularne spotkania konsultacyjne on-line
dla poszczególnych grup,
wspieramy w dostosowaniu form praktyki studenckiej,
opiekun ds. kształcenia zdalnego przejmuje opiekę nad całością realizacji programu studiów (wspiera,
pomaga w kontaktach słuchacz-wykładowca, czuwa nad całością procesu).

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do realizacji każdego z wariantów, reagujemy szybko, wprowadzamy zmiany
w sposób uporządkowany i łatwy do przyjęcia przez słuchaczy. Dbamy o komfort naszych studentów, ale również
(co najważniejsze) o realizację toku studiów zgodnie z przepisami prawa. Tak, aby nie było wątpliwości
co do uzyskanych kwalifikacji.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji
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