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Oferta szkolenia zamkniętego:

Regulamin e-learningu-
realizacja kształcenia 
i dbanie o jego jakość

Informacje zawarte w niniejszej ofercie są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Fundacji 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. Jakiekolwiek wykorzystanie tego dokumentu i 

informacji w nim zawartych przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich skutkować będzie 

sankcjami prawnymi.
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Opis szkolenia

Program szkolenia

Wobec wzrostu powszechności stosowania metod
i technik kształcenia na odległość i ogólności regulacji
zawartych w obowiązujących przepisach, warto zweryfikować
albo stworzyć regulamin, w którym zostaną doprecyzowane
takie zagadnienia, jak: zasady organizacji zajęć dydaktycznych
i sposób ich rozliczania, zadania jednostek lub osób
wspomagających realizację zajęć, warunki korzystania z
platformy oraz zapewnianie jakości zajęć realizowanych
zdalnie.

Podczas szkolenia prowadzący omówi z Państwem
kilkanaście zagadnień, które powinny dostać uregulowane,
oraz zaproponuje odpowiednie sformułowanie przepisów.

Czas Zagadnienie

10:00-
10:30

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące 
kształcenie zdalne – na jakie możliwości i ograniczenia 
należy zwrócić uwagę

10:30-
12:30

Szczegółowa budowa regulaminu – krok po kroku

12:30-
13:00

przerwa

13:00-
13:30

Jakość kształcenia zdalnego – co badać w ramach WSZJK

13:30-
14:00

Sesja Q&A
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Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

• Wiedzę otrzymasz w skondensowanej formie, siedząc przed 
monitorem swojego komputera.

• Pandemia spowodowała nagły wzrost zainteresowania 
kształceniem na odległość, co doprowadziło do zmiany spojrzenia 
na tryb realizacji studiów wyższych – szkolenie pozwoli 
uporządkować funkcjonujące kształcenie zdalne lub da stabilne 
organizacyjne podstawy do jego rozpoczęcia.

• Przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawierają jedynie 
ogólne ramy zasad prowadzenia studiów zdalnych - szkolenie 
pomoże w przygotowaniu zgodnych z prawem szczegółowych 
wewnętrznych regulacji.

• Kształcenie zdalne to nadal kształcenie i wymaga dbania o jakość 
– szkolenie da podstawy do zaplanowania własnych rozwiązań w 
ramach WSZJK.

• będziesz znać wszystkie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego regulujące kształcenie zdalne;

• będziesz umieć nakreślić projekt regulacji dotyczących kształcenia 
zdalnego w Twojej uczelni;

• będziesz umieć projakościowo spojrzeć na kształcenie zdalne.

Efekty szkolenia:

Do kogo kierowane  jest szkolenie?

• osoby kierujące jednostkami odpowiedzialnymi za dydaktykę 
(np. dziekani)

• pracownicy komórek odpowiedzialnych za kształcenie zdalne
• osoby odpowiedzialne za jakość kształcenia
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Trener

Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego.
Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Specjalizuje się w obszarze kształcenia oraz w kwestiach związanych
z ustrojem uczelni i dokumentowaniem jej działań. Współpracuje
z uczelniami w zakresie tworzenia regulaminów oraz wewnętrznych
systemów zapewnienia jakości kształcenia, a także opiniowania
programów studiów.
Od 2012 roku poprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników
uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.
W latach 2006 - 2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie,
pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów
o różnorakich zadaniach. W latach 2007- 2013, będąc ekspertem ds.
formalno-prawnych Komisji, wziął udział w ok. 100 wizytacjach
w ramach procedury oceny.
Był pierwszym ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej
i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego
i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej
szkolnictwa wyższego i kształcenia, w tym na temat PKA. W latach 2013
- 2019 był pełnomocnikiem rektora w jednej z uczelni niepublicznych na
terenie Mazowsza.
Autor i współautor publikacji, ekspertyz i opinii z zakresu szkolnictwa
wyższego.

Grzegorz 
Laskowski

Ekspert ds. prawnych 

oraz formalnych 

aspektów kształcenia
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Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. oferty:

Arkadiusz Wronowski

602 285 633

biuro@irsw.pl


