
Szanowni Państwo, 

Drogie Koleżanki i Koledzy, Studentki i Studenci, 

 

za nami pierwsze 10 dni od odwołania przez Rektora wszystkich zajęć na Uniwersytecie 

Pedagogicznym. W miniony wtorek Kierownicy wszystkich Katedr w Instytucie Matematyki 

poinformowali mnie, że wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów, poza seminariami 

które mają być realizowane w formie indywidualnych konsultacji, zostały uruchomione na 

uczelnianej platformie e-learningowej moodle. 

 

https://moodle1.up.krakow.pl/course/index.php?categoryid=33 

 

Utworzenie tych kursów w tak krótkim czasie, poinformowanie studentów i rozpoczęcie 

prowadzenia zajęć w formie zdalnej wymagało ogromnego wysiłku całej kadry dydaktycznej, 

wsparcia technicznego i administracji. Za ten wysiłek wszystkim Państwu składam gorące 

podziękowania. 

 

Oczywiście, wiele jest jeszcze do zrobienia. Inicjacja kursów, to tylko pierwszy krok na drodze 

w nieznane. O ile tydzień temu można było mieć nadzieję, że wkrótce zobaczymy się, jak 

zwykle, w salach wykładowych, to obecnie musimy raczej przygotować się na to, że cały 

semestr letni 2020 będzie realizowany w formie online. To prawdziwe wyzwanie, z którym 

musimy się zmierzyć, najlepiej już od dziś. Nauczanie zdalne należy realizować przy założeniu, 

że nie będzie możliwości nadrobienia "potem" przekazu treści nauczania, ani weryfikacji 

wiedzy. To musi odbywać się tu i teraz. Dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Moodle, 

jako typowa platforma e-learningowa, oferuje całą paletę możliwości tworzenia quizów, testów 

i innych sprawdzianów. Ich przygotowanie wymaga czasu. 

 

Dlatego apeluję do prowadzących wykłady o zadbanie o ścisłą korelację przekazywanych treści 

teoretycznych z treścią towarzyszących ćwiczeń. Teraz, tak jak nigdy, potrzebna jest pełna 

współpraca w zespołach przedmiotowych. Teraz, tak jak nigdy, taka współpraca i korelacja 

prowadzonych zajęć jest możliwa: nie ogranicza nas brak sal, ani brak czasu. Weryfikacja 

efektów kształcenia musi być prowadzona na bieżąco, a wszyscy uczestnicy kursów, muszą 

mieć pełną informację o swoich aktualnych osiągnięciach i niedociągnięciach. Jedno, czy dwa 

tradycyjne kolokwia w semestrze nie są możliwe, ale mogą być zastąpione częstszymi krótkimi 

formami weryfikacji wiedzy. Większość naszych studentów zna je z kursu Podstawy 

Matematyki Wyższej. Nie chcę narzucać żadnych rozwiązań, apeluję o kreatywność 

i elastyczność. Dbałość o jakość kształcenia, jak zawsze, spoczywa na Instytutowej Radzie ds. 

Jakości Kształcenia. Rada udostępnia, m.in. formularz zgłoszeniowy 

 

https://matematyka.up.krakow.pl/stud/jkformularz.php 

 

za którego pomocą można i należy zgłaszać występujące problemy. 

 

Uczelnia nie jest (na razie) zamknięta. W sali 216 przygotowane jest stanowisko umożliwiające 

nagrywanie video tradycyjnych wykładów tablicowych. Nie każdy odnajduje się od razu 

w nowych formach pracy. Zleciłem zakupienie tabletów, które po podłączeniu do komputera 

symulują tablicę. W połączeniu z telekonferencjami w aplikacji Teams (do której każdy student 

i pracownik mają dostęp)  

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software 

(logowanie jak do WU) 

https://moodle1.up.krakow.pl/course/index.php?categoryid=33
https://matematyka.up.krakow.pl/stud/jkformularz.php
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software


daje to możliwość prowadzenia wykładów "na żywo". Na dodatek, te zajęcia mogą być 

automatycznie rejestrowane, co np. przy kłopotach z połączeniem, daje możliwość powrotu na 

zajęcia w innym terminie. 

 

Nie trzyma nas obecnie przyjęty harmonogram zajęć. Sugeruję by wszystkie zajęcia, również 

te, które z powodu praktyk, były przewidziane do rozpoczęcia później, prowadzić już teraz. 

Mamy dość czasu i możliwości, by proces kształcenia skończyć, zgodnie z harmonogramem, 

19 czerwca lub nawet przed tym terminem. Jesteśmy przygotowani na recenzowanie prac 

dyplomowych i magisterskich oraz przeprowadzenie obron w systemie zdalnym.  

 

Niech ten wspólny wysiłek i systematyczna praca będą naszym wkładem w walkę z epidemią 

SARS2 i związaną z nią psychozą strachu i beznadziejności. Przygotujmy się dobrze do życia 

po zarazie. 

 

Bądźcie zdrowi! 

Tomasz Szemberg 

 

Dyrektor IM UP  


