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Zarządzenie nr 125/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie utworzenia Centrum e-Learningu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) w zw. z § 8 ust. 3 pkt 6 oraz § 25 pkt 3  
i 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tworzy się Centrum e-Learningu, zwane dalej 

„Centrum”, w celu wspierania nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania 
technologii teleinformatycznych i multimedialnych materiałów dydaktycznych dla realizacji 
zajęć w trybie edukacji zdalnej. 

2. Zadaniem Centrum jest utworzenie, wdrożenie, konfigurowanie oraz rozwój uczelnianej 
platformy e-learningowej, zwanej dalej „platformą”, umożliwiającej organizację i realizację 
zajęć w trybie zdalnym, co obejmuje w szczególności: 
1) wdrożenie, utrzymywanie oraz aktualizowanie rozwiązań technicznych, metodycznych 

i organizacyjnych umożliwiających wykorzystanie narzędzi e-learningu w procesie 
dydaktycznym realizowanym na UPP;  

2) zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do platformy oraz danych na niej zgromadzonych; 
3) opracowanie zasad dostępu do kursów i aplikacji udostępnionych na platformie; 
4) zarządzanie zamieszczonymi na platformie kursami; 
5) organizowanie szkoleń nauczycieli akademickich i studentów UPP, a także 

opracowywanie i udostępnianie im materiałów instruktażowych dotyczących platformy;  
6) opracowanie wytycznych dla nauczycieli akademickich, które umożliwią poprawne pod 

względem metodycznym przeprowadzenie zajęć w trybie zdalnym; 
7) wsparcie nauczycieli w procesie tworzenia kursów oraz prowadzenia zajęć on-line 

z wykorzystaniem systemów wideokonferencyjnych; 
8) wsparcie nauczycieli w zakresie tworzenia i dystrybucji multimedialnych materiałów 

dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia zdalnego; 
9) wsparcie nauczycieli w zakresie przeprowadzania procedur weryfikacji wiedzy; 
10) prowadzenie strony internetowej Centrum. 

 
§ 2 

1. Zadania Centrum realizują pracownicy UPP w ramach dodatkowych obowiązków. 
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, tworzą zespół, w skład którego wchodzą: 

 specjaliści z zakresu metodyki kształcenia zdalnego z wykorzystaniem narzędzi  
e-learningu,  

 informatycy posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego 
funkcjonowania uczelnianej platformy e-learningowej,  

 specjaliści z zakresu tworzenia multimediów w standardach wykorzystywanych  
w kursach e-learningowych, 

 osoby odpowiedzialne za komunikację z grupami docelowymi. 
3. Centrum funkcjonuje jako jednostka otwarta. W zależności od potrzeb zespół specjalistów, 

o którym mowa w ust. 2, może zapraszać do współpracy innych pracowników UPP tworząc 
grupy zadaniowe do realizacji doraźnych zadań Centrum. 

 
 



§ 3 
1. Centrum podlega Prorektorowi ds. Studiów. 
2. Działalnością Centrum kieruje jego kierownik powołany przez Rektora na wniosek 

Prorektora ds. Studiów.  
3. W zakresie realizowanych zadań Centrum współpracuje w szczególności z: 

 katedrami wszystkich wydziałów UPP, 

 Ośrodkiem Informatyki, 

 Działem Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej, 

 instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanej problematyki i udziału  
w wydarzeniach bezpośrednio z nią związanych. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Rektor 

      /-/ 
prof. dr hab. Jan Pikul 

  

 


