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Na podstawie § 13 ust. 7 pkt 58 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała
Tadeusza Kościuszki, wprowadzam z dniem 12 maja 2020 roku następujące zmiany
w „Regulaminie Kursów Dokształcających” z dnia 1 października 2018 r.:
1) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kursy wymienione w ust. 2 lit. a i c mogą być prowadzone z wykorzystaniem
technik i metod kształcenia na odległość w trybie zdalno-stacjonarnym
(stacjonarno-zdalnym), jeżeli przewiduje to program kursu lub otrzymano
pisemną zgodę na prowadzenie danego kursu1 od Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.”
2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W przypadku realizacji kursu (części kursu) z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość, słuchacze zakwalifikowani na kurs zobligowani są
do:
a) zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na
stronie internetowej Akademii www.awl.edu.pl zakładka „Kursy
i szkolenia” – „Kursy i szkolenia wojskowe”;
b)

maksymalnie na trzy dni robocze przed rozpoczęciem kursu przesłać
drogą mailową zgłoszenie założenia konta na platformie e-learningowej
(dostępne na stronie internetowej).

3. Niedopełnienie wymogu określonego w ust. 2 powyżej, traktowane jest jako
rezygnacja słuchacza z kursu, o której mowa w § 22 ust. 1 lit. a.”
3) w § 8 po ust. 7 dodaje się ust. 8, 9 i 10 w brzmieniu:
„8. W przypadku, gdy kurs prowadzony jest w trybie zdalno-stacjonarnym składa
się on z dwóch etapów:
a) etap I (realizowany w trybie zdalnym) – obejmuje część teoretyczną, która
realizowana jest z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na
odległość. W etapie tym słuchacz realizuje zadania szkoleniowe
w macierzystej jednostce wojskowej (JW)2;
b) etap II (realizowany w trybie stacjonarnym po zaliczeniu etapu I) obejmuje część praktyczną kursu, która odbywa się w Akademii lub innym
wyznaczonym miejscu.”
„9. Realizacja etapu kursu w trybie zdalnym, polega na:
a) udostępnieniu materiałów do samodzielnego opanowania na platformie
e-learningowej pod nadzorem dydaktycznym Akademii (materiały
udostępniane są przez cały czas trwania kursu);
b) zdalnym kontakcie z wykładowcą realizującym dany przedmiot;
c) zaliczeniu etapu kursu realizowanego metodą zdalną.”

Ujętego w: „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP na dany rok” lub
„Planie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej na dany
rok”.
2 W uzasadnionych przypadkach (w szczególności brak możliwości wparcia technicznego przez
macierzystą JW w zakresie dostępu do sieci jawnej i sprzętu komputerowego) dopuszcza się, za zgodą
dowódcy JW, realizację kursu w miejscu zamieszkania.
1

3

4) w § 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Słuchacz zakwalifikowany na kurs prowadzony w trybie zdalno - stacjonarnym
(uczestniczący w części kursu realizowanego w trybie zdalnym) w trakcie jego
trwania:
a) realizuje zadania szkoleniowe w macierzystej jednostce wojskowej (JW).
W uzasadnionych przypadkach (brak możliwości wparcia technicznego
przez macierzystą JW w zakresie dostępu do sieci jawnej i sprzętu
komputerowego), za zgodą dowódcy JW, dopuszcza się realizację kursu
w miejscu zamieszkania3;
b) nie może być angażowany
w macierzystej JW;
c)

w

inne

przedsięwzięcia

służbowe

zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do Internetu i sprzętu
komputerowego, zalogowania się na platformie e-learningowej oraz
regularnego zapoznawania się z materiałami zamieszczanymi na
platformie oraz systematycznego wykonywania i raportowania wszystkich
zadań określonych przez wykładowców.

5) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy kurs prowadzony jest w trybie zdalno-stacjonarnym:
a) warunkiem jego ukończenia jest zaliczenie I etapu kursu 4 , zaliczenie
rygorów dydaktycznych określonych w programach kształcenia
(szkolenia) z wynikiem pozytywnym oraz uzyskanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego, jeśli takowy jest przewidziany programem
kursu;
b) zaliczenie I etapu – części teoretycznej kursu realizowanej w trybie
zdalnym, może być przeprowadzone w formie testu lub innego zadania
określonego przez organizatora kursu, weryfikującego stopień
opanowania materiału i dopuszczającego do kolejnego (stacjonarnego)
etapu kursu;
c) w przypadku negatywnego zaliczenia części teoretycznej kursu, słuchacz
ma prawo do poprawy oceny negatywnej (zaliczenia) w czasie realizacji
jego II etapu tj. części praktycznej realizowanej w trybie stacjonarnym
w ciągu trzech dni roboczych po jego rozpoczęciu. Uzyskanie kolejnej
oceny negatywnej z części teoretycznej kursu, skutkuje skreśleniem
uczestnika z listy słuchaczy kursu.;
d) w przypadku pozytywnego zaliczenia I etapu kursu - części teoretycznej,
słuchacz który nie stawi się na jego II etap - część praktyczną zostaje
skreślony z listy słuchaczy kursu na zasadach określonych w § 22
niniejszego Regulaminu.
REKTOR-KOMENDANT
o/z
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
Miejsce szkolenia zdalnego ustala Rektor-Komendant biorąc pod uwagę możliwości techniczne uczelni
i JW (pismo Dyrektora Departamentu Nauki i szkolnictwa Wojskowego nr 1428/DNiSW z 10.04.2020 r.).
4
Warunek dopuszczenia słuchacza do odbycia II etapu kursu - części praktycznej.
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