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Wraz z rozpoczęciem semestru zimowego 2021 / 2022 Wszechnica Polska

Szkoła Wyższa w Warszawie wprowadza elastyczny system kształcenia hybrydowego

wspierający tradycyjne studia stacjonarne z zajęciami w trybie zdalnym z

wykorzystaniem Platformy e-Learningowej e-Wszechnica oraz narzędzi

wielopoziomowej współpracy zespołowej Cisco Webex. Wsparcie techniczne i

merytoryczne dla wszystkich nowych Studentów zapewni nasz Dział e-Learningowy.

elearning.wszechnicapolska.edu.pl           wszechnicapolska.webex.com



Zajęcia dla Studentów roku “zerowego” oraz pozostałych roczników studiów

stacjonarnych rozpoczynają się 29 września. Studenci studiów niestacjonarnych

rozpoczną wykłady i seminaria 2 i 3 października. Aktualny Harmonogram roku

akademickiego dostępny jest na stronie internetowej Uczelni:

wszechnicapolska.edu.pl/_studenci/harmonogram-roku-akademickiego.

Pierwsze spotkania nowych Studentów odbędą się na terenie Uczelni z

zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.

Maksymalna liczba osób w salach wykładowych będzie ograniczona do 25 z

możliwością jej zwiększenia przy zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy

uczestnikami spotkania.

Źródła informacji
na temat zajęć i wykładów, które będą prowadzone w wersji hybrydowej:

● Wiadomości wysyłane z Wirtualnego Dziekanatu na studencki lub prywatny
adres e-mail;

● Oficjalne ogłoszenia na stronie wszechnicapolska.edu.pl/aktualnosci oraz
wszechnicapolska.edu.pl/e-learning;

● Informacje na platformie elearning.wszechnicapolska.edu.pl dla grup, które
mają już zaplanowane zajęcia w tej formie.

! Do Platformy e-Learningowej e-Wszechnica logujemy się tymi samymi
danymi, którymi logujemy się do Wirtualnego Dziekanatu.

! Kody do przedmiotów znajdują się na planie zajęć, który jest dostępny
w Wirtualnym Dziekanacie.

● Bezpośrednia korespondencja mailowa od wykładowcy lub inne ustalone z
wykładowcą formy kontaktu.

● Należy pamiętać, że wszystkie najważniejsze telefony oraz adresy e-mailowe
znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce KONTAKT.
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Najważniejsze informacje dotyczące zajęć online:

● Każdy Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych na
platformach e-learningowych.

● Znajomość materiału przekazanego na zajęciach online obowiązuje Studentów na
zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w
formule tradycyjnej.

● W przypadku nieobecności Studenta na wykładzie online wykładowca może określić
zakres materiału, który Student będzie zobowiązany uzupełnić w trybie
samokształcenia.

● Studenci proszeni są o instalację programu Cisco Webex Meetings lub innych
programów wymaganych przez Uczelnię do realizacji kształcenia zdalnego.

● Zajęcia online w sytuacji pandemicznej będą odbywać się zgodnie z planem
obowiązującym dla zajęć tradycyjnych.

● Formy wszystkich egzaminów, zaliczeń oraz planowanych obron zostaną
dopasowane do aktualnych stanów kryzysowych, związanych z pandemią. Uczelnia
jest gotowa na przeprowadzenie egzaminów zarówno stacjonarnie, hybrydowo, jak i
w trybie zdalnym.

Przypominamy, że Platforma e-Learningowa e-Wszechnica oferuje m.in.:

● udostępnianie materiałów statycznych oraz dynamicznych: pliki tekstowe,
audiowizualne, elementy graficzne, linki;

● dodawanie ogłoszeń i informacji dla Studentów - zostają one automatycznie
dostarczone do zapisanych na kurs Studentów;

● udostępnianie treści zadań i projektów Studentom - Studenci zamieszczają
rozwiązania na platformie i otrzymują oceny z indywidualnymi komentarzami;

● tworzenie i przeprowadzanie testów (losowy wybór pytań dla poszczególnych
studentów, automatyczne ocenianie, prowadzenie dziennika ocen);

● udostępnianie forów wielotematycznych, na których wykładowcy i Studenci mogą
zakładać tematy i prowadzić wspólne dyskusje;

● prowadzenie spotkań synchronicznych w postaci czatu;
● automatyczne monitorowanie aktywności Studentów.
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Zajęcia i wykłady na platformie Webex

Wirtualne zajęcia i wykłady na platformie Webex odbywają się w chmurze

Cisco, dając możliwość wizualizacji plików wideo oraz prezentacji PowerPoint czy

Prezi. Do spotkań Webex Meetings można dołączyć na kilka sposobów:

● z komputerów PC i Mac - poprzez webex.com lub aplikację Webex Meetings,

● z urządzeń mobilnych (iOS, Android ) poprzez aplikację mobilną Webex.

Linki do spotkań umieszczone są w planie zajęć przy właściwym przedmiocie. Plany z

aktywnym linkiem dostępne są w Wirtualny Dziekanacie.

Informacje instruktażowe dla uczestników Webex

KLIKNIJ
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https://help.webex.com/en-us/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees


Nadrzędnym celem Wszechnicy Polskiej w obecnej sytuacji epidemicznej jest

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim Studentom, wykładowcom

oraz pracownikom administracyjnym przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i

standardów nauczania. Wszechnica Polska będzie ściśle przestrzegać wszystkich

wytycznych, przepisów i procedur rządowych w celu zapewnienia ochrony zdrowia całej

społeczności akademickiej.

Do zobaczenia na zajęciach!
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