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EFEKTY UCZENIA SIĘ
1. Absolwenci studiów I stopnia, kierunku pedagogika:

1.1. Osiągają ogólne efekty uczenia określone w standardzie kształcenia przygotowującym do
wykonywania zawodu: nauczyciela

2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011r. Uczelnie wdrożyła w miejsce dotychczasowych
standardów kształcenia, krajowe ramy kwalifikacji (KRK), które są opisem wzajemnych relacji
między kwalifikacjami określonymi przez efekty kształcenia. Wprowadzenie w Uczelni KRK
podniosło jakość kształcenia poprzez:

2.1. Przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do
systemu opartego na efektach kształcenia;

2.2. Stworzenie systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie;

2.3. Mobilność czyli stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach,
zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

2.4. Uelastycznienie funkcjonowania Uczelni i autonomia uczelni w zakresie dostosowywania
Programu kształcenia - możliwość dostosowania się do aktualnych potrzeb rynku.

3. Uczelnia korzystając z likwidacji sztywnych centralnych standardów kształcenia, stworzyła
autorski kierunek studiów, a dzięki KRK jej dyplomy mogły być porównywane z dyplomami z
innych krajów europejskich. Krajowe Ramy Kwalifikacji określają kilka poziomów efektów
kształcenia:

3.1. Obszarowe.

3.2. Kierunkowe/specjalnościowe.

3.3. Przedmiotowe/modułowe), które różnią się nie tylko zakresem treści, ale przede
wszystkim stopniem szczegółowości (konkretności) opisu.

4. Efekty kształcenia tworzą w Uczelni strukturę hierarchiczną, a ich liczebność rośnie na
kolejnych poziomach.

5. Elementem wyjściowym na szczycie hierarchii Efektów jest uniwersalna opisowa
charakterystyka efektów poziomu 6 PRK Zapisy – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne
– należy odnosić do określonej działalności zawodowe.

6. Rozwinięciem Charakterystyk Uniwersalnych, są Efekty Kształcenia/uczenia się Charakterystyki
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK o charakterze
zawodowym – poziom 6.

7. Efekty uczenia się/kształcenia dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK, muszą uwzględniać
Uniwersalne Charakterystyki Poziomów 1–8 drugiego Stopnia PRK.

8. Uczelnia posiada Matrycę odniesienia Efektów Kształcenia/uczenia się Efekty
Kształcenia/uczenia się Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na
6 poziomie PRK o charakterze zawodowym – poziom 6 do Uniwersalnej Opisowej
Charakterystyki Efektów poziomu 6 PRK przedstawia

9. Rozwinięciem i rozszerzeniem Efektów Kształcenia/uczenia się Charakterystyki drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK o charakterze zawodowym –
poziom 6 są Zakładane Efekty Uczenia się/kształcenia dla prowadzonego Kierunku.

10. Proces określania Efektów Kształcenia w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach na kierunku
Pedagogika odbywa się zgodnie z wytycznymi KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz przepisami
prawa dotyczącymi tworzenia i prowadzenia studiów. (Rozporządzenie MNiSW z dnia 14
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listopada 2018r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018r. (poz.) Charakterystyki drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. (Dz. U. z dnia
28 listopada 2018r. poz. 2218)

11. Podstawą do podejmowania działań doskonalących w odniesieniu do doboru efektów
kształcenia przyjmowanych do realizacji w Programie kształcenia na kierunku są również
wnioski z analiz i ocen Programu kształcenia.

12. Podstawowe procedury określania Kierunkowych efektów kształcenia realizowane są na
podstawie wytycznych określonych w Uchwale Senatu w sprawie tworzenia Programów
kształcenia.

13. W procesie określania Efektów Uczenia/Kształcenia dla Kierunku prowadzonym w Uczelni
przyjęto podejście korzystania z wzorcowych efektów kształcenia określonych w załączniku nr
9. do uchwały RGNiSW nr 486/2013 z dnia 16 maja 2013r., z wykorzystaniem procedury
benchmarkingu zewnętrznego, czyli korzystania z rozwiązań wypracowanych przez wiodące
polskie i zagraniczne uczelnie wyższe.

14. Zgodnie z Regulaminem Zarzadzania Jakością, Pełnomocnik Rektora do spraw Jakości
Kształcenia w konsultacji z przedstawicielami studentów wskazanymi przez Radę Samorządu
Studenckiego Uchwała), oraz Konwentem Społeczno-Gospodarczym, projektuje Zakładane
Kierunkowe Efekty Kształcenia/uczenia się.

15. Po wszystkich konsultacjach, Pełnomocnik Rektora d.s. Jakości Kształcenia, przedkłada projekt
Zakładanych Kierunkowych Efektów Kształcenia/uczenia się, do zaopiniowania Zespołowi
Zarzadzania Jakością Kształcenia.

16. Nad poprawnością merytoryczną procesu przyjęcia kierunkowych efektów kształcenia/uczenia
się czuwa Dziekan.

17. Nad całością procesu przyjęcia kierunkowych efektów kształcenia/uczenia się czuwa
Uczelniany Zespół Zarządzania Jakością Kształcenia, którego funkcjonowanie określa
Regulamin Zarządzania Jakością Kształcenia.

18. Regulamin Zarzadzania Jakością Kształcenia, jest razem z Uczelnianym Systemem
Zapewnienia Jakości Kształcenia ważnym dokumentem regulującym w Uczelni organizację
zarzadzania jakością kształcenia.

19. Obydwa dokumenty zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu Uczelni

20. Zespól Zarzadzania Jakością Kształcenia opiniuje projekt Zakładanych Kierunkowe Efekty
Kształcenia/uczenia się merytorycznie pod względem planowanych rezultatów, oraz zgodności
z ustaleniami nadrzędnymi, i poprawności formalnej.

21. Zakładane Kierunkowe Efekty Kształcenia/uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne, odpowiadające wymaganiom Podstawy programowej przedmiotu
nauczania podlegają zatwierdzeniu przez Senat Uczelni w drodze Uchwały.

22. Po pozytywnej opinii Zespołu Zarzadzania Jakością Kształcenia, zaopiniowany pozytywnie
projekt Zakładanych Kierunkowych Efektów Kształcenia/uczenia się jest kierowany na
posiedzenie Senatu.

23. Zakładane Efekty uczenia się/kształcenia dla kierunku Pedagogika prowadzonego przez
Uczelnię, Senat Uczelni zatwierdził Uchwałą

24. Po podjęciu Uchwały Senatu o zatwierdzeniu Zakładanych Efektów Kształcenia/uczenia się na
Kierunku Studiów, podlegają wdrożeniu w Uczelni.
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25. Uszczegółowienie kierunkowych efektów kształcenia/uczenia się znajduje się w sylabusach
poszczególnych przedmiotów w postaci Przedmiotowych Efektów uczenia się /kształcenia.

26. Przedmiotowe efekty uczenia się/kształcenia realizowane są w ramach poszczególnych
przedmiotów/modułów występujących w Planie Studiów, a ich treści znajdują się w Kartach
Przedmiotów (Sylabusach) poszczególnych przedmiotów.

27. Zgodnie z hierarchizacją Efektów, Przedmiotowe Efekty kształcenia, są najbardziej
szczegółowymi Efektami uczenia się/kształcenia i stanowią uszczegółowienie zakładanych
kierunkowych efektów kształcenia.

28. Każdy z przedmiotowych/modułowych Efektów Kształcenia/uczenia się, realizuje część
Kierunkowych Efektów Kształcenia w taki sposób, żeby w rezultacie końcowym uzyskane
zostały wszystkie zaplanowane Kierunkowe Efekty uczenia się/Kształcenia

29. Przedmiotowe/modułowe Efekty kształcenia w Lubelskiej Szkole Wyższej są szczegółowe,
konkretne, mierzalne, kompatybilne z Kierunkowymi Efektami Kształcenia i wyczerpujące
zakładane cele kształcenia.

30. Za przygotowanie efektów przedmiotowych/modułowych, ich wprowadzenie do Elektronicznego
Programu Zarządzania Uczelnią oraz ewentualną modyfikację odpowiadają Nauczyciele
Akademiccy prowadzący przedmiot, a w przypadku modułu Koordynator Nauczyciel Akademicki
odpowiedzialny za przedmiot/moduł lub Dziekan, którzy z wykorzystaniem otrzymanych od
Administratora danych osobowych kluczy (haseł) ze swojego poziomu dostępu, oraz
służbowych adresów elektronicznych email.

31. Przedmiotowe/modułowe Efekty Kształcenia/uczenia dobierane i wprowadzane są do
Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią przez Nauczycieli Akademickich
prowadzących Przedmiot/moduł, poprzez wypełnienie udostępnionych w Programie do edycji
Kart Przedmiotów (sylabusów), lub pracownika administracji pod nadzorem Nauczyciela
akademickiego

32. W celu uaktualnienia Karty Przedmiotu (Sylabusu), po przydzieleniu przedmiotu/modułu do
Nauczycieli Akademickich, Dziekan lub Koordynator przedmiotu/modułu, posiadanym kluczem
dostępowym, wprowadza w Elektronicznym Programie Zarzadzania, Kartę przedmiotu (sylabus)
w stan ,,edycji’’, który umożliwia dokonywanie zmian.

33. Nauczyciele akademiccy z chwilą przydzielenia im pod opiekę (prowadzenia)
przedmiotów/modułów, na wniosek Dziekana, otrzymują od Administratora danych osobowych,
indywidualny klucz dostępu do Kart Przedmiotów/modułów otwartych w stan ,,edycji’’.

34. Stan ,,edycji ‘’ Kart przedmiotów (sylabusów) umożliwia Nauczycielom akademickim
uaktualnienie danych, a w szczególności doprecyzowanie treści przedmiotowych efektów
kształcenia, dobór metod kształcenia, oraz sposobu weryfikacji i oceny osiągniecia zakładanych
przedmiotowych efektów uczenia się/kształcenia.

35. Nauczyciele Akademiccy sami określają treści programowe planowanych do przeprowadzenia
zajęć, oraz towarzyszące im cele, których osiągnięcie ma z założenia umożliwić osiągnięcie
określonych w Karcie Przedmiotu (sylabusie ) przedmiotowych efektów uczenia się/kształcenia.

36. Nauczyciel Akademicki, któremu przydzielono przedmiot/moduł do prowadzenia zajęć, musi
dokonać zmian w Karcie Przedmiotu (sylabusie) nie tylko jeżeli uzna, że jest to konieczne, ale
również w przypadku otrzymania wytycznych od Dziekana lub Koordynatora
przedmioty/modułu.

37. Przedmiotowe/modułowe Efekty Kształcenia/uczenia się mogą być modyfikowane, pod
warunkiem, że zmiany zostaną wprowadzone do Karty Przedmiotu - Sylabusów opisujących
przebieg kształcenia w zakresie danego modułu.
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38. Nauczyciel Akademicki opracowujący Kartę Przedmiotu, musi korzystać z Elektronicznego
Programu Zarządzania Uczelnią, który jest monitorowany przez Uczelniany Zespół Zarządzania
Jakością Kształcenia zgodnie z Regulaminem Zarządzania Jakością Kształcenia.

39. Karta Przedmiotu (sylabus) opracowana przez Nauczyciela Akademickiego prowadzącego
przedmiot/moduł, przed rozpoczęciem zajęć, podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i
merytorycznym a następnie zatwierdzona przez Koordynatora, Nauczyciela Akademickiego
odpowiedzialnego za przedmiot/moduł lub Dziekana.

40. Po sprawdzeniu Karty przedmiotu (sylabusa) w Elektronicznym Programie Zarządzania
Uczelnią, Koordynator przedmiotu/modułu lub Dziekan, z użyciem przyznanego mu klucza
poziomu dostępu, zatwierdza Kartę Przedmiotu (sylabus).

41. Zatwierdzenie Karty Przedmiotu (sylabusa), skutkuję wyłączeniem go z ,,edycji’’..

42. Przed zatwierdzeniem Karty Przedmiotu (sylabusa), Koordynator, Nauczyciel Akademicki
odpowiedzialny za przedmiot/moduł lub Dziekana ma możliwość wglądu w Matryce
przedstawiające bezpośrednie powiązania – odniesienia - pokrycie z Kierunkowymi Efektami
Uczenia się/kształcenia:

42.1. Efektów przedmiotowych.

42.2. Efektów nauczycielskich

42.3. Treści kształcenia.

42.4. Metod kształcenia.

42.5. Uzyskanych ilości Punktów ECTS, po zaliczeniu przedmiotu w zależności od
zastosowanej przez Nauczyciela Akademickiego metody kształcenia. - elektroniczny
program zarzadzania uczelnią, sam oblicza ilość punktów ects, która się zmienia w
zależności od wyboru przez nauczyciela akademickiego metody kształcenia.

42.6. Walidacji - doboru form oceny i weryfikacji osiągania przedmiotowych efektów uczenia
się/kształcenia.

42.7. Celów kształcenia.

45. Zatwierdzenie Karty Przedmiotu przez Koordynatora przedmiotu/modułu, skutkuje
automatyczną blokadą – wyłączeniem ,,edycji’’ - możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian
przez Nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, w treści zatwierdzonego Sylabusa.

46. Zespól Zarządzania Jakością Kształcenia, posiadanym kluczem poziomu (Regulamin ochrony
danych – Rodo) w Elektronicznym Programie Zarządzania Uczelnią monitoruje matrycę
pokrycia zakładanych Kierunkowych Efektów uczenia się/kształcenia Przedmiotowymi Efektami
uczenia się/kształcenia, i na bieżąco może oceniać realizację w ramach poszczególnych
przedmiotów/modułów.

47. Zespół Zarządzania Jakością kształcenia przynajmniej jeden raz w roku, a w przypadkach
szczególnych doraźnie, dokonuje przeglądu i analizy realizacji Programu Studiów, w
szczególności przedmiotowych/modułowych efektów kształcenia/uczenia się pod kątem ich
zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia/uczenia się.

48. Na podstawie matrycy pokrycia Kierunkowych efektów uczenia się/kształcenia można ocenić,
które efekty są realizowane w ramach wybranych przedmiotów/modułów.

49. Przyjmuje się w Uczelni, że przynajmniej jeden raz w ciągu roku akademickiego Dziekan
organizuje posiedzenie poświęcone rekomendowanym rozwiązaniom, a wnioski z analizy
przekazane zostaną Rektorowi.



5

50. Wnioski z analizy i ocen dokonanych podczas posiedzeń, stanowią podstawę do podejmowania
działań doskonalących w odniesieniu do doboru Efektów Uczenia się/kształcenia
przyjmowanych do realizacji w Programie Studiów na prowadzonym w Uczelni kierunku.

I. TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. W Lubelskiej Szkole Wyższej treści kształcenia, stanowią system usystematyzowanych i

powiązanych ze sobą wiadomości, umiejętności praktycznych i intelektualnych oraz postaw -
„zawartość” procesu kształcenia, którego planową i oczekiwaną konsekwencją są przedmiotowe
efekty uczenia się/kształcenia.

2. W Lubelskiej Szkole Wyższej dla prowadzonego kierunku pedagogika o profilu praktycznym do
określania zakresu treści kształcenia przyjęto metodę triangulacji, która polega na
uwzględnieniu różnych perspektyw tj. kadry akademickiej, pracodawców oraz studentów.

3. Przyjęta metodyka zapewnia skuteczną adaptację treści względem dynamiki zamian rynku
pracy oraz możliwości i potrzeb osób uczących się.

4. Proces doboru treści nie uwzględnia rozwój kompetencji uniwersalnych tzn. odnoszących się do
umiejętności osiągania celów w warunkach interakcji międzyosobowej (kompetencje społeczne)
oraz skutecznego funkcjonowania w obrębie powierzonych zadań (kompetencje osobiste

II. METODY KSZTAŁCENIA
1. Przyjęte w Lubelskiej Szkole Wyższej metody kształcenia to metody kształcenia celowo

określone w Regulaminie ustalania wartości punktów ECTS.

2. Metody te są systematycznie stosowane w Uczelni jako sposób pracy nauczyciela
akademickiego ze studentami, które dają umożliwić studentom opanowanie wiedzy wraz z
umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie kompetencji społecznych.

3. Dobór metod nauczania zależy od:

3.1. Ilości godzin przewidzianych na realizację treści kształcenia (określonych w Programie
kształcenia) w bezpośrednim kontakcie Nauczyciel akademicki – student.

3.2. Treści kształcenia.

3.3. Kwalifikacji i doświadczenia nauczyciela;

4. Szczegółowe metody kształcenia realizowane w Lubelskiej Szkole Wyższej określa Załącznik
do Regulaminu ustalania wartości punktów ECTS, uchwalony Uchwałą Senatu

III. METODY OCENY – WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ).

1. W Lubelskiej Szkole Wyższej, metody oceny to proces wyrażania opinii nauczycieli
akademickich o osiągnięciach studentów.

2. Używane w Uczelni terminy metody ocen, wystawianie ocen, ocenianie należy traktować jako
weryfikacja efektów uczenia się/kształcenia, gdzie:

2.1. Efekty uczenia się – student „nauczył się"

2.2. Efekty kształcenia –student „został nauczony".

3. Uczelnia definiuje Efekty uczenia się/kształcenia jako zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez studenta.
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4. Weryfikacja efektów uczenia się/kształcenia w Uczelni stanowi potwierdzenie - przedstawianie
obiektywnego dowodu, że zostały spełnione określone wymagania.

5. Głównym kryterium osiągania przez studenta Efektów uczenia się jest przygotowywanie się do
egzaminów i innych form weryfikacji efektów.

6. Ogólnie metody oceny pracy studenta to:

6.1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

6.2. Śródsemestralne pisemne testy kontrolne.

6.3. Śródsemestralne ustne kolokwia.

6.4. Końcowe zaliczenie pisemne.

6.5. Końcowe zaliczenie ustne.

6.6. Egzamin pisemny.

6.7. Egzamin ustny.

6.8. Praca semestralna/roczna.

6.9. Projekt.

7. W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, metody oceny – weryfikacji efektów Uczenia
się/kształcenia szczegółowo określa Załącznik -  do Regulaminu Studiów.

IV. UWARUNKOWANIA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
1. Założeniem kształcenia na odległość w Lubelskiej Szkole Wyższej, jest realizowanie tych

samych celów kształcenia, które zakłada stacjonarny system kształcenia, ale bez narzucania
bariery terytorialnej.

2. Proces kształcenia jest realizowany według tych samych etapów dydaktycznych, co w Procesie
tradycyjnym.

3. Metody kształcenia, również pozostają te same, zmianie ulega tylko ich organizacyjny aspekt
(formy kształcenia) oraz narzędzia realizacji.

4. Szczegółowo, metody kształcenia na odległość określa Instrukcja Kształcenia na odległość
-załącznik - do Regulaminu Studiów.

5. Głównym przeobrażeniom w kształceniu na odległość ulegają formy organizacyjne, środki
dydaktyczne oraz niektóre zasady, dzięki którym model ten w pewnym ograniczonym zakresie
upodabnia się do modelu samokształceniowego.

6. Lubelska Szkoła Wyższa, stosując kształcenie zdalne przyjmuje zasady przystępności i
poglądowości wymuszone przez ograniczony kontakt z nauczycielem akademickim, w których
założeniem jest, że

6.1. Wszystkie materiały, które otrzymuje student do samodzielnego przyswojenia i
wykonywania zadań domowych, powinny być opracowane w sposób przejrzysty i
napisane klarownym, zrozumiałym językiem.

6.2. Kształcenie zaczyna się od rzeczy łatwiejszych, a poziom trudności jest podnoszony
stopniowo.

6.3. Treści nauczania są podzielone na moduły, których kolejne zaliczenie jest dla studenta
potwierdzeniem postępów na drodze do osiągnięcia celu, a więc daje mu poczucie
skuteczności.
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V. KONCEPCJA REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM STRUKTURY
INFORMATYCZNEJ UCZELNI

1. W Programe kształcenia Uczelni znajdują się przedmioty, w trakcie realizacji których
prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem urządzeń techniki komputerowych – komputerów
wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Są to przede wszystkim przedmioty: Technologie
informacyjne, Komputer jako narzędzie pracy, Podstawy pracy zdalnej (e-learning).

2. Treści kształcenia tych przedmiotów zakładają wykorzystanie komputera, obsługi pakietu
biurowego, oprogramowania użytkownego oraz dostępu do sieci rozległej – Internetu.

3. Uczelnia przygotowuje studentów do różnych warunków technologicznych, ta aby wyposażyć
ich w wiedzę i umiejętności pozwalające im swobodnie poruszanie się w różnorodnych wersjach
najczęściej spotykanych systemów operacyjnych czy oprogramowania użytkowego.

4. Uczelnia systematycznie wymienia sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, aby
udostępnić studentom możliwość poznania aktualnych technologii informacyjnych.

5. W celu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się/kształcenia, Uczelnia w pełni udostępnia
studentom możliwość wyboru środowiska, które jest im bardziej odpowiadające: Studenci mogą
pracować zarówno na komputerach z najnowszym oprogramowaniem (np. Microsoft Windows
10, Microsoft Office 2019), ale także ze starszym (np. Microsoft Windows Vista, Microsoft Office
2013) na którym również możliwe jest zrealizowanie zakładanych efektów uczenia
się/kształcenia, jak np. świadomego korzystania z zasobów i narzędzi dydaktycznych w sieci
Internet, wykorzystywanie edytora tekstu MS Word, programu MS Excel jako narzędzia pracy
oraz poczty elektronicznej jako sposobu komunikowania się. Nie są to bowiem działania, które
wymagają wykorzystania wysokowydajnych jednostek komputerowych czy też najnowszego
oprogramowania.

6. Tempo wymiany sprzętu nie skutkuje negatywnie na osiąganie zakładanych efektów uczenia
się/kształcenia, ponieważ użytkownicy (studenci) w ramach pracy na systemach
komputerowych korzystają z urządzeń Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią,
wykorzystujących technologię maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne osadzone są w zasobach
wirtualnych w chmurze – (ang. in cloud computing) na maszynach dzierżawionych od
usługodawcy zasobów chmurowych, z lokalizacją brzegową (ang. edge location) w Polsce,
dzięki czemu osiągane jest niskie latency umożliwiające komfortową pracę na systemach
wirtualnych, co umożliwia:

6.1. Optymalizację kosztów – uczelnia płaci za użytkowane zasoby (maszyny) w modelu
SaaS on-demand rozliczanym godzinowo. Oznacza to, że uczelnia nie ponosi kosztów
funkcjonowania maszyn w godzinach, kiedy nie odbywają się zajęcia lub inna praca na
maszynach (np. w nocy). Uczelnia nie ponosi także wysokich kosztów inwestycji w
hardware oraz software, gdyż usługodawca chmurowy dostarcza najbardziej aktualne
maszyny i oprogramowanie w stałej, wynegocjowanej stawce godzinowej. Wraz z
postępem współpracy, uczelnia ma możliwość renegocjacji warunków stawek
godzinowych dla maszyn i systemów o poszczególnych parametrach.

6.2. Aktualność i elastyczność systemów, sieci i maszyn – uczelnia może dowolnie
dostosowywać rodzaj maszyn, na których ma odbywać się praca i nauka (np. maszyny
nastawione na moce obliczeniowe CPU, maszyny nastawione na GPU, maszyny
RAM-owe, etc.), jak również dowolnie dostosowywać rodzaj i wersję systemu
operacyjnego do użycia (systemy użytkowe i serwerowe, systemy operacyjne rodziny
Windows, systemy operacyjne różnych dystrybucji Linux, od 2021 r. także systemy
operacyjne MacOS).

6.3. Nieograniczoną dostępność systemów i maszyn – dostęp do systemów i maszyn może
odbywać się zarówno z terenu uczelni (dostęp on-premises bezpiecznym połączeniem
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tunelowanym), jak również zdalnie – uczelnia może udostępniać konkretnym studentom
lub pracownikom zasoby (maszyny) do pracy zdalnej tak, aby mieli oni dostęp do nich
także spoza terenu uczelni (remote access) w dowolnym lub ograniczonym przez
uczelnię czasie.

VI. KONCEPCJA REALIZACJI ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO
1. Szczególny charakter mają w Uczelni zajęcia z języków obcych, dla których przyjmuje się

liczebność grup nie przekraczającą 15-18 osób.

2. Realizowany w Uczelni Program kształcenia w zakresie języka angielskiego, oferuje spójne
ramy, w odniesieniu do których możliwe jest połączenie tego Programu, samego nauczania
oraz oceny jego efektów.

3. Uczelnia przyjęła w Kartach Przedmiotów (sylabusach) zadaniowe podejście do nauki i
posługiwania się językiem angielskim, zgodnie z którym studentów postrzega się jako ,,aktywne
jednostki społeczne’’. Liczba studentów w grupie jest uzależniana od formy zajęć i kształtuje się
od 12 do 30 osób. Szeroko stosowane zajęcia wykorzystujące metody aktywizujące studentów
umożliwiają czynny udział wszystkim studentom oraz pozwalają na ich swobodny kontakt z
prowadzącym.


