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R-B-SOP.014.1.190.2020 

ZARZĄDZENIE NR 190/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 26 października 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą  

z dnia 10 czerwca 2019 r. Nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządzam  

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Załączniku nr 5c Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

Prorektorowi do spraw Studenckich i Kształcenia § 7 otrzymuje brzmienie: 

§ 7 

Do zadań Biura Rozwoju e-Learningu należy:  

1) badania i rozwój e-learningu (metod oraz technik kształcenia); 

2) ocena jakości i efektywności zajęć realizowanych zdalnie; 

3) administrowanie platformą e-learningową Moodle; 

4) wspieranie użytkowników platformy e-learningowej w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych 

zamieszczanych na platformie; 

5) wsparcie użytkowników platformy e-learningowej w rozwiązywaniu problemów związanych  

z zarządzaniem kontem i kursami; 

6) współpraca merytoryczna z Dziekanem ds. Kształcenia w zakresie nauczania w trybie synchronicznym  

i asynchronicznym z wykorzystaniem platformy Moodle oraz narzędzi Microsoft 365; 

7) współpraca z Centrum Informatyki w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej związanej  

z e-learningiem, wsparcia użytkowników w zakresie wykorzystania platformy Moodle oraz narzędzi 

Microsoft 365 w e-learningu oraz w zakresie wykorzystywania w e-learningu dodatkowych narzędzi. 

 

2. W Załączniku nr 7 Wykaz zadań pełnomocników do spraw, powołanych przez Rektora z podaniem osób 

pełniących nadzór nad ich działalnością: 

1) w § 2 ust.1 dodaje się punkt 15 o treści: 

                15) Pełnomocnika ds. e-Learningu 

2) w § 2 dodaje się ust. 13 o treści: 

13. Do zadań Pełnomocnika ds. e-learningu należy; 

1) przewodniczenie Radzie ds. e-Learningu,  

2) inspirowanie i nadzorowanie rozwoju technik i metod e-learningowych, 

3) dbanie, wraz z Biurem Rozwoju e-Learningu, o wysoką jakość i efektywność zdalnego 

nauczania, 
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4) współpraca z Dziekanem ds. Kształcenia w zakresie rozwoju zdalnego nauczania w trybie 

synchronicznym i asynchronicznym, 

5) współpraca z Centrum Informatyki w zakresie rozwoju e-learningu.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

 

            

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


