Warszawa, dnia 22 maja 2007
Opinia
dot. projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Po zapoznaniu się z skierowanymi do KOiL KRASP opiniami środowiskowymi oraz
opiniami i uwagami zgłaszanymi przez rektorów – członków KRASP kierujemy wniosek o
ponowne opracowanie projektu rozpatrywanego rozporządzenia. Przedłożony do oceny
projekt, jak na to wskazuje m. in. opinia Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (tekst
opinii w załączeniu), jest obarczony licznymi wadami, które wskazują na to, że autorzy
projektu nie odwołali się do doświadczeń szkół wyższych prowadzących kształcenie na
odległość a także nie zetknęli się w dostatecznym stopniu z technicznymi
uwarunkowaniami e-learningu. Wskazuje na to między innymi użyte w projekcie
sformułowanie § 2 pkt. 2 w brzmieniu: „zapewnić dostęp do narzędzi i oprogramowania,
które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i
Poniżej wybrane uwagi zgłoszone do projektu przez poszczególnych rektorów:

a) § 2 pkt 1 – należy rozważyć potrzebę określenia kryteriów oceny przygotowania
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wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, skoro ocenę w tym
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b) § 6 pkt 2 – słowa „w siedzibie uczelni” proponuje się zastąpić słowami
„w jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej studia”,

c) projekt zawiera potencjalnie kłopotliwe interpretacyjnie sformułowania:
§ 2.4 czy wymóg "osobistej konsultacji" może być spełniony poprzez rozmowę

telefoniczną student – wykładowca czy też projektodawcy chodziło o wykluczenie
każdej innej niż „twarzą w twarz” formy kontaktu dydaktycznego;
§ 3 „cykl szkoleń” - ile szkoleń składa się na ów cykl, czy odrębny cykl dla

każdego studenta czy cykliczność wynika jedynie z powtarzalności oferowania tej
samej treści szkoleniowej dla kilku- kilkunastu grup studentów;
§ 6 pkt 2-3 „za granicą, w miejscowości skupiającej większą liczbę studentów”

- w jaki sposób może być prowadzony taki egzamin, bezpośrednio przez egzaminatora
czy także np. przez internet; nieostre zwroty „studenci mogą” (czy oznacza to
dopuszczenie zaproponowanego im przez uczelnię „innego miejsca” składania
egzaminów) „konsultacje te mogą być zorganizowane w siedzibie”;
-
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kadry nauczycieli akademickich „do prowadzenia zajęć dydaktycznych z
zakresie ma podejmować Państwowa Komisja Akredytacyjna (§ 7) to musi
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nauczycielami akademickimi w czasie rzeczywistym …”.
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§ 7 warunek zgody PKA dotyczy "kształcenia" w ogóle, czy też może w

zamyśle projektodawcy była jedynie zgoda PKA na "zajęcia dydaktyczne prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".
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