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ORGANIZACJA I ZALICZENIE PRZEDMIOTU:
1) Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych wynosi 26.
2) Studenci są podzieleni na grupy wg list dziekańskich.
3) Zaliczenie przedmiotu (wpis oceny) może dokonać tylko ten wykładowca, do którego są
przypisani studenci.
4) Zajęcia są realizowane w oparciu o zakres ECDL i obejmować będą 4 moduły ECDL:
 Podstawy pracy z komputerem – moduł B1 (M1+ M2) ECDL
 Przetwarzanie tekstów – moduł B3 ECDL
 Arkusze kalkulacyjne – moduł B4 ECDL
 Grafika menedżerska i prezentacyjna – moduł S2 (M6) ECDL
5) Program zajęć będzie realizowany wg poniższego schematu:
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Program zajęć
Wprowadzenie, zasady realizacji przedmiotu, oceniania,
zaliczenia, omówienie platformy e-learningowej i korzystania z
materiałów elektronicznych.
Zaliczenie modułu B1 ECDL – rozwiązanie testu zaliczającego z
części teoretycznej.
TERMIN ZALICZENIA: 12.01.2020r.
Zaliczenie modułu B3 ECDL – wykonanie zadania i przesłanie go
na platformę do prowadzącego przedmiot.
TERMIN ZALICZENIA: 23.02.2020 r.
Zaliczenie modułu B4 ECDL – wykonanie zadania i przesłanie go
na platformę do prowadzącego przedmiot.
TERMIN ZALICZENIA: 22.03.2020 r.
Zaliczenie modułu S2 ECDL – wykonanie zadania i przesłanie go
na platformę do prowadzącego przedmiot.
TERMIN ZALICZENIA: 26.04.2020 r.
Zaliczenie przedmiotu i wpisy do indeksów.
TERMIN : MAJ 2020
Zaliczenie przedmiotu (poprawy) przy komputerach, wpisy do
indeksów .
TERMIN : CZERWIEC 2020
-

6) Wszystkie przesłane zadania zaliczeniowe będą oceniane przez prowadzącego. Oceny będą
wpisywane w elektronicznym dzienniku ocen na platformie e-learningowej. Każdy student
będzie miał wgląd do swojej części dziennika.
Zasady oceniania:
 zadania będą oceniane w skali od 2.0 do 5.0;
 w przypadku nie przesłania zadania w wyznaczonym terminie student uzyskuje z
danego modułu ocenę 2.0 (po wyznaczonym terminie automatycznie blokowany jest
mechanizm przesyłania plików);
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 w przypadku przesłania zadania wykonanego niesamodzielnie student uzyskuje z
danego modułu ocenę 2.0 (podobnie jak i inne osoby przesyłające takie same
pliki!);
 ze wszystkich uzyskanych ocen będzie wyliczona ocena średnia. Będzie ona
stanowiła 50% oceny końcowej z przedmiotu;
 moduły, z których uzyskano ocenę 2.0 trzeba będzie ponownie zaliczać na zajęciach
ostatnich (w pracowni komputerowej). Oceny uzyskane z poprawy zostaną doliczone
do średniej oceny (jako dodatkowa ocena) uzyskanej na platformie e-learningowej.
7) Na zajęciach nr 7 odbędzie się druga część zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie to odbędzie się
w pracowni komputerowej, gdzie będą do wykonania 4 zadania (po jednym z modułu B1,
B3, B4 i S2 ECDL). Zadania będą wybrane ze wszystkich zadań udostępnionych na
platformie e-learningowej i realizowanych na zajęciach. Uzyskana ocena z tego zaliczenia
będzie stanowiła 50% oceny końcowej z przedmiotu.
8) Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej na platformie
e-learningowej oraz oceny uzyskanej na zaliczeniu w pracowni komputerowej.
9) W trakcie zjazdów, zazwyczaj dwa razy w miesiącu (piątek, godz. 14.30-16.00) będą
pełnione dyżury w pracowni komputerowej, gdzie wszyscy zainteresowani studenci będą
mogli skorzystać z komputerów i konsultacji prowadzącego.
Dyżury w pracowni komputerowej będą pełnione głównie dla studentów, którzy nie
posiadają komputerów i dostępu do Internetu w domu, pracy, itp.
10) Przedmiot można też zaliczyć w inny sposób:
a) Zdobyć certyfikat ECDL BASE
Studenci, którzy wyrażą zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE zdają 4
egzaminy ECDL. Po zdaniu 4 egzaminów ECDL uzyskują ocenę wg schematu:
 egzaminy zdane do dnia 10 lipca 2020 r. - ocena 5.0.
 egzaminy zdane do dnia 25 września 2020 r. - ocena 4.5.
Studenci, którzy zdecydują się na tą formę zaliczenia muszą zgłosić ten fakt
prowadzącemu zajęcia do dnia 30 listopada 2019 r. Nie mogą się z niej później
wycofać!!!
b) Zdobyć certyfikat ECDL STANDARD
Studenci, którzy wyrażą zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu ECDL STANDARD
zdają 7 egzaminów ECDL. Po zdaniu 7 egzaminów ECDL uzyskują ocenę 5.0. Egzaminy
muszą być zdane do dnia 25 września 2020 r. (koniec sesji poprawkowej).
Studenci, którzy zdecydują się na tą formę zaliczenia muszą zgłosić ten fakt
prowadzącemu zajęcia do dnia 30 listopada 2019 r. Nie mogą się z niej później
wycofać!!!
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UWAGA!
Każdy z modułów ECDL (1, 3, 4, 6) może być zaliczony przez zdanie odpowiedniego
egzaminu ECDL, wówczas automatycznie student otrzymuje z danego modułu ocenę 5.
Student, który zda co najmniej jeden egzamin ECDL może ubiegać się już o certyfikat
ECDL Profile (certyfikat ten nie zalicza przedmiotu bo dotyczy tylko jednego modułu!).
c) Osoby, które posiadają już certyfikat ECDL, co najmniej ECDL Start otrzymują ocenę
5.0 z Technologii Informacyjnej.
Certyfikat ECDL jest certyfikatem odpłatnym wydawanym przez Polskie Biuro ECDL
w Warszawie przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.
11)

Studenci, którzy zdecydują się na proces certyfikacji ECDL powinni założyć konto na
stronie www.eecdl.pl/system (system egzaminacyjny ECDL) oraz poprzez to konto opłacić
egzamin (odpowiednia zakładka na koncie). Następnie na min. trzy dni przed egzaminem
zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu egzaminatorowi ECDL
(M. Hajdukiewicz lub M. Zieliński). Egzaminy ECDL można zdawać również poza uczelnią
w certyfikowanym laboratorium ECDL. Spis laboratoriów oraz egzaminatorów znajduje się
na stronie http://www.twp.szczecin.pl/centra-egzaminacyjne. Wszelkie informacje o
opłatach, egzaminach, modułach i certyfikatach ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

KORZYSTANIE Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ:
1) Wszystkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne są zamieszczone na platformie
e-learningowej pod adresem: http://pe2.wshtwp.pl
2) Zajęcia są realizowane w oparciu o zamieszczone tam materiały dydaktyczne. Mają one
postać lekcji multimedialnych, zawierają także ćwiczenia i zadania do samodzielnego
wykonania. Materiały te są zgodne z zakresem ECDL, a ich dokładne przerobienie
i przyswojenie powinno zapewnić zdanie egzaminów ECDL oraz zaliczenie przedmiotu.
3) Dostęp do tych materiałów jest możliwy po zalogowaniu (podanie właściwej nazwy
użytkownika oraz hasła).
4) Nazwa użytkownika ma postać: nazwisko-imie (bez polskich znaków), np.: kowalski-jan.
5) Informacja o haśle będzie podana na zajęciach. Po zalogowaniu każdy ze studentów może
zmienić hasło na jakieś łatwiejsze do zapamiętania.
6) Studenci mają obowiązek pamiętania swoich danych potrzebnych do zalogowania się (nazwa
użytkownika i hasło). Brak tych danych uniemożliwi korzystanie z materiałów
dydaktycznych.
7) Po zalogowaniu się na platformę e-learningową studenci mogą zmodyfikować swój profil,
np. umieszczając swoje zdjęcie tak, aby można było łatwiej identyfikować osoby.
8) Platforma e-learningowa: http://pe2.wshtwp.pl oprócz materiałów dydaktycznych będzie
służyła do komunikacji ze studentami. Będą tam zamieszczane ważne wiadomości dla
studentów, ogłoszenia, itp. Każdy z wykładowców może takie wiadomości zamieszczać.

