
Załącznik do Zarządzenia Nr 420/2014/2015 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Kształcenia na Odległość (USKNO) 

oraz Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość 

 

 

 

Regulamin Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość 

 

§1 

1. Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość jest ośrodkiem dydaktycznym. 

2. Do zadań Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość należy: 

1) promowanie i koordynowanie działań Uniwersytetu w zakresie kształcenia na odległość; 

2) przygotowywanie i prowadzenie własnych kursów przez Internet; 

3) organizacja i rozwijanie systemu obsługi nauczania na odległość; 

4) wsparcie w zarządzaniu zawartością ogólnouczelnianych platform kształcenia na 

odległość; 

5) stworzenie, rozwijanie i utrzymanie archiwum dydaktycznych materiałów 

przeznaczonych do kształcenia na odległość; 

6) koordynacja działań w zakresie e-nauczania prowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu; 

7) udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu do wymagań stawianych przez 

nowe formy kształcenia, w szczególności prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania 

narzędzi informatycznych w kształceniu na odległość; 

8) wsparcie metodyczne i techniczne przy tworzeniu materiałów wykorzystywanych 

w kształceniu na odległość. 

 

§2 

1. Pracami Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje rektor, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Kształcenia na Odległość. 

3. Dyrektor Ośrodka Wsparcia kształcenia na Odległość: 

1) kieruje działalnością Ośrodka oraz jest przełożonym jego pracowników; 

2) przedstawia rektorowi, po zaopiniowaniu przez Radę ds. Kształcenia na Odległość, 

coroczne plany i sprawozdania z działalności Ośrodka; 



3) przedstawia rektorowi o zaopiniowaniu przez Radę ds. Kształcenia na Odległość, 

propozycje budżetu Ośrodka; 

4) nadzoruje program, sposób organizacji i wykonania zadań przewidzianych w rocznym 

planie pracy oraz budżecie Ośrodka; 

5) nie rzadziej niż raz na rok, przedstawia Radzie CIS. Kształcenia na Odległość 

sprawozdanie z działalności i realizacji planów pracy Ośrodka. Sprawozdanie to, po 

zaopiniowaniu przez Radę, jest przedstawiane rektorowi. 

 

§3 

1. Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość podlega prorektorowi odpowiedzialnemu za 

sprawy kształcenia na odległość. 

2. Kierunki działań Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość wytycza Rada ds. Kształcenia 

na Odległość. 

 

§4 

1. W sprawach gospodarki finansowej Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość stosuje się 

odpowiednio zasady gospodarki finansowej określone w odrębnym zarządzeniu. 

2. Podstawą finansowania działalności Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość są: 

1) środki finansowe pochodzące z budżetu centralnego Uniwersytetu; 

2) środki finansowe pochodzące z budżetów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, które 

są przeznaczone na realizację celów wspólnych lub specyficznych działań z zakresu 

e-nauczania wykonywanych na rzecz tych jednostek; 

3) środki finansowe uzyskane za prowadzenie działań odpłatnych (kursy, szkolenia, 

przygotowywane materiałów dydaktycznych, graficznych itp.); 

4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Ośrodek 

Wsparcia Kształcenia na Odległość na realizację projektów, pochodzące z funduszy 

i dotacji (w tym z europejskich funduszy strukturalnych) oraz grantów oraz na realizację 

projektów i usług zamawianych przez podmioty zewnętrzne. 

 

§5 

1. Ze środków finansowych Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość pokrywane są 

w szczególności: 

1) koszty działalności dydaktycznej związanej z przygotowaniem i prowadzeniem przez 

Ośrodek kursów; 



2) działalność szkoleniowa związana z wykorzystaniem, upowszechnianiem 

i samokształceniem w zakresie metodologii e-nauczania oraz odpowiednich narzędzi 

informatycznych; 

3) wydatki rzeczowe, koszty eksploatacji i bieżących remontów Ośrodka; 

4) wydatki osobowe. 

2. Koszty działania USKNO w poszczególnych jednostkach organizacyjnych są planowane 

i ponoszone w ramach budżetów tych jednostek. 

3. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania 

ogólnouczelnianych platform nauczania zdalnego pokrywane są w ramach środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami 

Informatycznymi. 


