
 
 

 

UCHWAŁA NR 475/XXVII/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 26 września 2019 roku 

➢ w sprawie realizacji kształcenia na odległość w Politechnice Białostockiej 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i  art. 67 ust 4 z 

dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 

oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.) postanawia: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się w Politechnice Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, możliwość 

kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podlegają 

ocenie, jak każda inna forma zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni. 

 

§ 2 

 

1. Część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile pozwala 

na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku,. 

2. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania: 

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich 

realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć 

jest na bieżąco kontrolowana przez dziekana; 

2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną  

i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi 

osobami prowadzącymi zajęcia; 

3) zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej zamieszczone 

na platformie edukacyjnej; 

4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i 

innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie Uczelni lub w jej filii; 

5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą 

kontrolę postępów w nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów 

kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie Uczelni lub w jej filii; 

6) studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach. 

3. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, metody i techniki kształcenia 

na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo. 



 
 

 

4. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, 

mogą odbywać się poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.  

5. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów 

ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie. 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała Nr 11/27/2010 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 16 września 2010 

roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość w Politechnice Białostockiej z późniejszą zmianą. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 


