Uchwała Nr 33/2016
Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum
Kształcenia na Odległość.

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki rozumie potrzebę powstania
Centrum Kształcenia na Odległość.
Rolą takiego Centrum powinno być jednak koordynowanie oferty
e-learningowej kierowanej na zewnątrz Uczelni, wsparcie wydziałów, które
potrzebują pomocy w budowie własnej platformy potrzebnej do wzbogacania
zajęć prowadzonych na tych wydziałach.
Centrum nie powinno jednak mieć funkcji regulacyjnej w stosunku do
dydaktyki

prowadzonej

przez

Uniwersytetu Wrocławskiego.

wydziały

i

kierowanej

do

studentów

Załącznik do Uchwały Nr 33/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

W przypadku utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość, koniecznie jest
wyjaśnienie szeregu kwestii.
Nieuregulowane w przedstawionych dokumentach jest sytuacja wydziałów, na
których stworzone są już platformy e-learningowe wraz zumieszczonymi na nich
materiałami (głównie mającymi charakter kursów komplementarnych).
W naszej opinii ujednolicenie i przymusowa migracja na platformę ogólnouczelnianą
(i związane z nią obostrzenia) mogłoby spowodować zaprzepaszczenie
dotychczasowego (niekiedy już wieloletniego) dorobku w tej materii.
Postulujemy, by - o ile materiały te/kursy są kierowane tylko do studentów wydziału
- mogły one być umieszczone na dotychczasowej platformie i w dotychczasowej
postaci.
W szczególności wyjaśnienia w tym kontekście wymaga par. 3 ust. 1 Zasad
tworzenia kursów, nakładający obowiązek uzyskania pozytywnej opinii CKO dla
m.in. kursów komplementarnych już prowadzonych w Uniwersytecie (aby mogły
zostać umieszczone na platformie e-learningowej Uniwersytetu). Zapis ten nie
precyzuje, czy dotychczas istniejące
kursy mogą pozostać na platformach
wydziałowych/kierunkowych bez uzyskiwania takiej opinii.
Doceniając troskę o jakość kształcenia, zwracamy uwagę, że postawione w
proponowanych dokumentach wymagania względem koordynatorów idą zbyt daleko,
zwłaszcza że poza kilkoma wydziałami, obecnie ta forma nauczania nie jest
powszechna i brak jest osób wypełniających w pełni wymagania określone w
Regulaminie par. 5. A wymóg corocznych obowiązkowych szkoleń (Regulamin
Organizacyjny, par. 5, ust. 6) skutecznie może zawężać grupę potencjalnych
zainteresowanych.
Dziwnym i niczym nie uzasadniony wydaje się też tryb powoływania koordynatora
(wymóg przedstawienia trzech kandydatów, Regulamin Organizacyjny, par. 5, ust.
2) . A w kontekście przywoływanych wcześniej restrykcyjnych wymogów względem
niego, przy nie uwzględnieniu żadnych zniżek w pensum za działalność w tej
dziedzinie, znalezienie takiej liczny chętnych na to stanowisko może być mocno
utrudnione.

