
REGULAMIN 

W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM 

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 

 

§ 1 

1. Kursy specjalizacyjne, zwane dalej kursem, prowadzone z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, zwane dalej zajęciami przez Internet, są realizowane 

w danej jednostce wyłącznie z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania, zwana dalej 

platformą.  

2. Platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć przez Internet musi spełniać wszystkie 

kryteria tego typu rozwiązania komunikacyjnego i dydaktycznego.  

3. Rodzaj i możliwości dydaktyczne wykorzystywanej platformy podlegają akceptacji Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zwanym dalej Centrum.  

4. Za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę techniczną platformy odpowiada jednostką 

prowadząca kurs.  

5. Platforma udostępniana jest uczestnikom kursu przez daną jednostkę nieodpłatnie 

oraz w pełnym zakresie rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie 

dydaktycznym.  

6. Jednostką szkolącą ujętą w Regulaminie jest: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy UMK w Toruniu.  

 

§ 2 

1. Warunkiem prowadzenia zajęć przez Internet przez daną jednostkę jest posiadanie 

wykwalifikowanej kadry do organizacji i koordynacji kursów na platformie.  

2. Jednostka zamierzająca prowadzić kursy przy użyciu platformy musi wystąpić 

z wnioskiem do Centrum, o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć w tej formie.  

3. Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Zakład Koordynacji i Oceny 

Jakości Kształcenia Centrum.  

 

§ 3 

1. Wykorzystywana platforma musi spełniać następujące kryteria:  

a) posiada ograniczony dostęp poprzez system autoryzowanej rejestracji użytkowników, 

chroniący przed dostępem osób nieuprawnionych;  

b) jest wyposażona w system szyfrowania;  

c) jest wyposażona w system umożliwiający administrowanie, śledzenie i raportowanie wszelkich 

działań związanych z procesem dydaktycznym;  

d) posiada system kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych treści i zasobów;  



e) posiada odpowiednie aplikacje dające możliwość dostęp użytkowników 

do prezentowanych treści, streszczeń, prezentacji multimedialnych, spisów literatury, forum 

dyskusyjnego, repetytorium, sprawdzianu testowego i ankiety oceny kursu.  

 

§ 4 

1. Liczba uczestników jednego kursu realizowanego na platformie nie może przekraczać 

jednocześnie 25 osób.  

2. Przekroczenie liczby uczestników kursu jednocześnie odbywających kurs przy użyciu platformy 

może skutkować odebraniem jednostce szkolącej zgody Centrum na realizację kursów 

w tej formie dydaktycznej.  

3. Adres internetowy platformy dostępnej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy UMK to: https://moodle.umk.pl/ 

 

§ 5 

1. Metodyka realizacji kursu za pomocą platformy:  

a) uczestnik kursu zapisuje się na dany kurs realizowany na platformie, za pomocą indywidualnej 

nazwy użytkownika, hasła oraz klucza dostępu do ściśle określonego kursu;  

b) nie ma możliwości zapisania się na kurs po terminie rozpoczęcia kursu;  

c) zapisany uczestnik kursu uzyskuje dostęp do treści kursu sukcesywnie umieszczanych 

przez osoby prowadzące kurs i odpowiedzialne na jego merytoryczny poziom;  

d) treści kursu umieszczane są codziennie przez cały okres trwania kursu wraz z pytaniami 

kontrolnymi odnoszącymi się do zrealizowanej części materiału przewidzianego 

w programie kursu;  

e) dostęp do określonych treść kursu może być ograniczony tylko do dnia ich umieszczenia;  

f) osoba nadzorująca realizację kursu posiada pełen dostęp do danych aktywności 

na platformie każdego z uczestników kursu;  

g) kurs realizowany na platformie ma charakter interaktywny; uczestnicy, w dowolnej chwili 

trwania kursu, mogą kontaktować się z osobą prowadząca kurs w celu wyjaśnienia wszelkich 

kwestii merytorycznych i technicznych; jednostka prowadząca kurs odpowiada na zadane pytanie 

w czasie możliwie najszybszym, jednak nie dłuższym niż 8 godz.;  

h) w ostatnim dniu kursu zaplanowany jest test końcowy opisany w § 6 pkt. 2;  

 

§ 6 

1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do:  

a) zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu prowadzenia zajęć przy użyciu platformy;  

b) aktywnym i systematycznym uczestnictwem w kursie w terminie przewidzianym 

na jego realizację;  

c) osobistym odebraniem nazwy użytkownika i hasła dostępu do platformy oraz klucza dostępu 

do ściśle określonego kursu;  

d) zapoznaniem się z wszystkim treściami kursu;  

https://moodle.umk.pl/


e) pozytywnego zaliczenia sprawdzianów cząstkowych obejmujących wybrane zagadnienia 

danego kursu.  

2. Testowy sprawdzian końcowy:  

a) składa się z 45 pytań zamkniętych;  

b) każde z pytań zawiera co najmniej pięć wariantów odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź 

jest prawidłowa;  

c) czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut;  

d) dostęp do testu jest ściśle określony i jednakowy dla wszystkich uczestników kursu;  

e) w przypadku uzyskania negatywnej oceny końcowej uczestnik szkolenia będzie miał możliwość 

podejścia do dwóch zaliczeń poprawkowych w terminie 7 dni od dnia podejścia 

do poprzedzającego testu zaliczeniowego.  

3. Pozytywne ukończenie kursu odbywa się na podstawie spełnienia przez uczestnika wszystkich 

zapisów wymienionych w pkt. 1 oraz pozytywnym zaliczeniu testowego sprawdzianu końcowego 

opisanego w pkt. 2, na poziomie minimum 60% wymaganych prawidłowych odpowiedzi.  

4. Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku gdy:  

a) nie zaakceptuje regulaminu prowadzenia zajęć przy użyciu platformy;  

b) udostępni dane dostępowe do platformy lub kursu osobom trzecim;  

c) nie zapozna się z wszystkim treściami kursu.  

 

 

§ 7 

Wszystkie treści udostępniane uczestnikom kursu podlegają prawu o ochronie praw autorskich. 

Zabrania się kopiowania i dystrybucji udostępnionych materiałów bez pisemnej zgody jednostki 

prowadzącej kurs.  

 

 

 

Kierownik jednostki szkolącej 

Prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe 


