Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2020/2021
(informacja dla studentów)

1. Zajęcia na studiach dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w
formule hybrydowej, tzn. w części stacjonarnie (w budynku CDV) i w części zdalnej zgodnie z
planem zajęć dla każdego kierunku.
2. Zajęcia zdalne oznaczone są jako „online” w zakładce plan zajęć na Wirtualnej Uczelni
oraz w aplikacji CDV, zawierają także link do połączenia video w aplikacji Google Meet. W
przypadku zajęć odbywających się w budynku CDV w planie zajęć na Wirtualnej Uczelni
oraz w aplikacji CDV znajduje się numer sali. Ze względu na dynamiczną sytuację związaną
z rozwojem pandemii prosimy o bieżące monitorowanie planu zajęć.
3. Zajęcia w budynku odbywają się według ściśle określonych zasad zawartych w
Zarządzeniu Rektora nr 44/2020 z dnia 15.09.2020 r.
4. Zajęcia z języka obcego w semestrze zimowym odbywają się wyłącznie w formie online.
Szczegółowe informacje prześle koordynator Profilingua przed rozpoczęciem zajęć.
5. Studenci pierwszego roku studiów posiadający obowiązek zaliczenia przedmiotu
Wychowanie fizyczne, mają prawo zaliczyć przedmiot w formie online na podstawie kursu elearningowego na platformie Moodle. O formie zaliczenia poinformuje prowadzący zajęcia.
Szczegółowe zasady odbywania zajęć sportowych w budynku określone są w załączniku do
dokumentu.
6. Studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach ze względu na stan zdrowia, są w
grupie podwyższonego ryzyka lub zamieszkują z takimi osobami we wspólnym miejscu
zamieszkania, mogą wystąpić o Indywidualną Organizację Studiów według uproszczonej
procedury. Osoby takie będą realizowały program na podstawie materiałów udostępnianych
przez wykładowców na platformie Moodle.
7. Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia (zarówno w budynku Uczelni, jak i online) są
zobowiązani do przygotowania i umieszczenia na platformie Moodle materiałów do
samodzielnego studiowania, w tym dla studentów studiujących w ramach Indywidualnej
Organizacji Studiów. Mogą to być w szczególności prezentacje, fragmenty podręczników
oraz artykułów naukowych, materiały video, podcasty, zadania, tutoriale, opisy case study
itp. pozwalające na realizację efektów uczenia się w ramach kursu.

Collegium Da Vinci
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
61 271 10 10 / info@cdv.pl

cdv.pl

8. Objętość materiałów dla studentów studiujących w ramach IOS powinna być taka, aby
nakład ich samodzielnej pracy był zbliżony do zaplanowanej liczby godzin danego kursu.
Studenci studiujący w ramach IOS zobowiązani są także do systematycznego,
samodzielnego studiowania na bazie materiałów zamieszczanych przez wykładowców na
Moodle oraz do ustalenia z wykładowcą sposobu i terminu zaliczenia.
9. Materiały udostępniane studentom powinny być umieszczane na platformie Moodle. Nie
będzie możliwe w semestrze zimowym 2020/2021 udostępnianie ich poprzez zakładkę
„Materiały” na Wirtualnej Uczelni.
10. Studenci do kursów na platformie Moodle zapisują się samodzielnie na zaproszenie
prowadzącego (jak dotychczas).
11. W przypadku nieobecności na pojedynczych zajęciach dydaktycznych w sali, ze względu
na przyczyny związane z COVID-19, uczestnik zajęć może poprosić nauczyciela o
udostępnienie materiałów oraz ewentualnego wskazania sposobu odrobienia zajęć.
12. Do prowadzenia zajęć zdalnie Uczelnia zaleca korzystanie z Google Meet
(https://apps.google.com/meet/) za pomocą konta uczelnianego CDV. Jeżeli wykładowca
uzna, że do efektywnego prowadzenia zajęć online niezbędne jest użycie inne
specjalistycznego narzędzia komunikacji, wykładowca ma prawo z niego skorzystać.
Uczelnia nie zapewnia jednak pełnego wsparcia technicznego w tym zakresie (takiego jak w
przypadku Google Meet). O wyborze innego narzędzia niż Google Meet wykładowca
powinien każdorazowo i z wyprzedzeniem poinformować studentów.
13. W miarę możliwości technicznych kamery studentów w trakcie zajęć online powinny być
włączone (obowiązkowo na prośbę prowadzącego zajęcia). Jeśli nie jest to możliwe zawsze
wymagana jest zgoda prowadzącego.
14. Uczelnia będzie monitorować jakość prowadzenia zajęć m.in. poprzez hospitacje –
planowe i interwencyjne, losowe wywiady telefoniczne realizowane wśród studentów,
ankiety wypełniane przez starostów poszczególnych lat. Monitorowana będzie również
jakość materiałów umieszczanych na platformie Moodle (w tym także efektów prac
studentów w Repozytorium). Studenci po zakończeniu każdego z kursów będą mieli również
możliwość oceny za pomocą ankiety (na dotychczasowych zasadach) zajęć oraz
prowadzących.
15. Wszystkie pytania, wnioski, uwagi dotyczące e-learningu oraz działania platformy
Moodle należy kierować na > e-learning@cdv.pl
16. Zarówno dla studentów, jak i wykładowców udostępniony zostaną kursy wstępne,
toturiale video oraz możliwość stałego kontaktu z pomocą techniczną.
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17. Studenci, którzy odmówią przestrzegania zasad określonych w Zarządzeniu Rektora nr
44/2020 z dnia 15.09.2020 r. mogą zostać wyproszeni z sali przez wykładowcę.
W przypadku uporczywego łamania zasad organizacji zajęć dydaktycznych określonych w
Zarządzeniu wykładowca może zgłosić sprawę do Komisji Dyscyplinarnej.
18. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni zostać poinstruowani przez nauczycieli akademickich,
że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na zajęcia,
powinni natomiast pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.

Szczegółowe instrukcje, materiały szkoleniowe oraz tutoriale w tym związane ze standardem
prowadzenia zajęć online, będziemy systematycznie przesyłać Państwu drogą mailową oraz
umieszczać na platformie Moodle.

Załącznik 1.
Zalecenia do organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Collegium Da Vinci w
Poznaniu

1. Od 1 października 2020 r. wejście do Centrum Sportu będzie możliwe wyłącznie dla osób
odbywających zajęcia wychowania fizycznego. Wszystkie osoby wchodzące oraz
wychodzące obowiązuje dezynfekcja rąk.
2. W przestrzeni wspólnej Centrum Sportu tj. na korytarzach oraz w szatniach obowiązują
maseczki ochronne.
3. Studenci powinni przychodzić do Centrum Sportu w miarę możliwości tuż przed
wyznaczoną godziną zajęć, kierując się niezwłocznie do szatni.
4. W siłowni oraz sali fitness należy dezynfekować sprzęt sportowy przed użyciem.
5. Studenci po zajęciach zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego na
korytarzach i w szatniach oraz obowiązkowego mycia rąk przed i po zajęciach.
6. Grupy studenckie, w miarę możliwości organizacyjnych, będą kierowane do szatni
rotacyjnie.

Collegium Da Vinci
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
61 271 10 10 / info@cdv.pl

cdv.pl

7. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, poprzez odpowiednią organizację i dobór
ćwiczeń należy zachować dystans min. 1,5 metra.
8. W siłowni oraz w sali fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę studentów - 1 osoba na 10
m2, co w przypadku Centrum Sportu CDV daje maksymalnie po 16 osób w każdym z
pomieszczeń.
9. Studenci pierwszego roku studiów, posiadający obowiązek zaliczenia przedmiotu
wychowanie fizyczne, mają prawo zaliczyć przedmiot on-line. O formie zaliczenia
poinformuje prowadzący zajęcia wykładowca.
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