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Najczęstsze pytania dotyczące zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w
semestrze zimowym r.a. 2020/2021 na Wydziale Elektrycznym
Dokument zawiera najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji zajęć w semestrze
zimowym 2020/2021/ Dokument jest na bieżąco uzupełniany.

Q1: Czy mogę prowadzi wykład zdalny o dowolnej godzinie?
A1: Nie, zajęcia muszą rozpoczynać się i kończyć zgodnie z planem zajęć, gdyż studenci muszą
mieć możliwość udania się na inne zajęcia oraz skorzystania z przerwy miedzy zajęciami.
Q2: Nagrałem swoje wykłady i będę je udostępniać jako pliki mp4. Czy wobec tego nie muszę
prowadzić wykładu w MS Teams?
A2: Nie, wykład w MS Teams powinien odbywać się w czasie rzeczywistym tak jak to robiliśmy
w sali wykładowej. Przygotowany materiał może stanowić uzupełnienie wykładu, przyczynek do
dyskusji itp. ale nie może w całości zastępować wykładu na żywo.
Q3: Czy w czasie zajęć muszę korzystać z kamery?
A3: Stosowanie kamery w czasie wykładów, ćwiczeń, konsultacji itp. jest zdecydowanie
zalecane zarówno dla nauczyciela jak dla studenta. Jest udowodnione, że komunikacja zdalna w czasie
której nie tylko słyszymy, ale tez widzimy rozmówcę jest bardziej efektywna.
Q4: Czy prowadząc zajęcia w MS Teams mogę zrezygnować z prowadzenia przedmiotu w iSOD?
A4: Nie, MS Teams służy do komunikacji synchronicznej. Natomiast w ISOD prowadzimy całą
dokumentację przedmiotu, taką jak oceny, protokoły, archiwizację prac studenckich, ogłoszenia,
regulaminy itp. Kurs iSOD powinien być centralnym „punktem komunikacyjnym” kursu.
Q5: Czy prace studenckie powinny być zamieszczane w MS Teams czy w iSOD?
A5: Prace częściowe, egzaminacyjne, projektowe powinny być zamieszczane i archiwizowane
w iSOD. Platforma iSOD jest bezpieczna, archiwizowana i stanowi jednolite miejsce dokumentacji pracy
nauczyciela i studenta. Pliki zamieszczane w MS Teams są podatne na uszkodzenia, mają ograniczony
dostęp i czas przechowywania i w związku z tym MS Teams nie powinien być wykorzystywany jako
miejsce składowania plików stanowiących podstawę do oceny efektów nauczania oraz dokumentacji
pracy nauczyciela.

Jeśli pojawią się wątpliwości proszę kierować do mnie – najlepiej w kanale poświęconym dydaktyce
wydziału w MS Teams. Typowe problemy będę dodawał do tego dokumentu.
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