Baza aktywności e-learningowej uczelni
Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prezentacja uzupełniająca
Prezentacje uzupełniające są dodatkowym elementem bazy prezentującym aktywność pojedynczych
jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie e-learningu. Celem tej części jest zaprezentowanie tych
aktywności e-learningowych uczelni, które z punktu widzenia prowadzących je jednostek są ciekawe
lub unikalne, a także tych, które są na tyle lokalne, że mogą być w niedostatecznym stopniu
odzwierciedlone w wizytówce uczelni. Prezentacja uzupełniająca może także okazać się przydatna,
gdy uczelnia nie prowadzi działalności e-learningowej (a więc nie wypełnia wizytówki), natomiast
niektóre jej jednostki organizacyjne podejmują inicjatywy w obszarze e-edukacji warte
zaprezentowania szerszej społeczności akademickiej np. w celu nawiązania współpracy.
Formularz prezentacji wypełnia upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.
Prezentacja uzupełniająca składa się z następujących sekcji:
1. Rodzaj aktywności e-learnigowej
Spośród wymienionych rodzajów aktywności e-learningowych należy wybrać te, których
dotyczy prezentacja.
2. Opis aktywności
Należy krótko opisać działania e-learningowe jednostki będące przedmiotem prezentacji
3. Adres strony internetowej
Należy podać adres strony internetowej ilustrującej lub opisującej aktywność będącą
przedmiotem prezentacji

A. Rodzaje aktywności e-learningowych
Proszę zaznaczyć do jakiego rodzaju aktywności e-learningowych zaliczają się działania będące
przedmiotem prezentacji (można zaznaczyć więcej niż jeden rodzaj).
1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych
2. E-przedmioty
3. E-studia
4. E-szkolenia
5. E-sprawdziany
6. E-sylabusy
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7. E-biblioteka
8. Inne

B. Opis aktywności
Proszę krótko opisać (do 1000 znaków) prowadzoną aktywność oraz jej skalę.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Adres strony internetowej
Jeżeli opis aktywności dostępny jest w internecie proszę podać link do tego opisu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. Kontakt
Proszę podać informację (co najmniej imię, nazwisko, funkcję, adres email) dotyczącą osoby lub osób,
z którymi można kontaktować się w zakresie aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej.
Wypełnienie tego pola jest fakultatywne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie formularza prezentacji uzupełnijącej. Dane zostały zapisane w bazie.
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