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Filozofická fakulta UP

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 01/2015
kterým se stanovují pravidla pro využívání e-learningových systémů ve výuce
studentů FF UP v Olomouci
Děkan vydává v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP Olomouc a s vnitřními
předpisy FF UP v Olomouci příkaz pro použití e-learningových systémů při výuce
studentů FF UP v Olomouci:

Článek 1
Příkaz se vztahuje k výuce studentů ve všech formách a stupních studia
(prezenčního

studia

a

kombinovaného

studia

bakalářského,

navazujícího

magisterského a doktorského) a v programech a kursech celoživotního vzdělávání.
Článek 2
E-learning umožňuje:
 udržovat kontakt mezi vyučujícím a studenty i v době mimo čas přímé
prezenční výuky,
 pružnou komunikaci a koordinaci aktivit mezi vyučujícím a studenty bez
ohledu na místo jejich aktuálního pobytu,
 studentům vzdělávat se v čase, který jim individuálně vyhovuje, bez potřeby
být s vyučujícím ve stejný čas na stejném místě,
 studentům dávkovat si učivo podle svých aktuálních potřeb a na místě, kde se
aktuálně nacházejí,
 synchronní distanční komunikaci vyučujícího a studenta/studentů (chat, videochat, aj.);
 studujícím odevzdávat v elektronické podobě písemné a korespondenční
úkoly a v systému je archivovat;
 vyučujícím

posoudit odevzdané

písemné

a

korespondenční úkoly a

poskytnout k nim studentům zpětnou vazbu;
 studentům posoudit vlastní pokroky ve studiu na základě zpětné vazby elearningového systému a vyučujícího.

Článek 3
Dnem nabytí účinnosti příkazu děkana se využití e-learningových systémů při výuce
studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje takto:
1. v kombinovaném studiu bakalářského a navazujícího magisterského studia a
v kursech

a

programech

celoživotního

vzdělávání

je

možno

v souladu

s Příkazem děkana PD – 1/2014 využívat výhradně systém EDIS;
2. v prezenční formě studia všech stupňů a v doktorském studiu prezenčním i
kombinovaném je doporučeno využívání systému EDIS, alternativně je možné
využívat Moodle nebo Courseware (Portál Univerzity Palackého v Olomouci);
3. LSM Unifor je užíván pouze pro archivaci dokumentů, výuka v tomto systému
nebude nadále realizována;
4. pro on-line výuku (webináře) ve všech formách a stupních studia je využíván
systém WizIQ na základě fakultní licence.
O udělení výjimek rozhoduje na žádost vedoucí/ho katedry proděkan/ka pro studijní a
sociální záležitosti. Žádost musí být řádně zdůvodněna.
Závěrečná ustanovení
Příkaz děkana je závazný pro všechna pracoviště Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
Příkaz děkana nabývá platnosti dnem jeho vydání, tj. podpisu děkana FF UP, a
účinnosti dnem 16. září 2015.

V Olomouci dne 16. září 2015
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
děkan FF UP v Olomouci

